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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o účinnosti využívání finančních prostředků z Fondu solidarity EU členskými státy v 
případě přírodních katastrof
(2020/2127(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 175, čl. 310 odst. 5 a článek 325 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/202 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu 
solidarity Evropské unie1 a jeho následné změny ze dne 15. května 2014 a 20. března 
2020,

– s ohledem na závěrečnou zprávu ze dne 7. prosince 2018 o následném hodnocení Fondu 
solidarity Evropské unie 2002-2016,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. května 2019 o hodnocení 
Fondu solidarity Evropské unie 2002–-2017 (SWD(2019) 0186),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/461 ze dne 30. března 
2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční 
pomoci členským státům a zemím, se kterými se jedná o jejich přistoupení k Unii, jež 
jsou vážně postiženy závažným ohrožením veřejného zdraví2,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora (EÚD) č. 3/2008 ze dne 15. 
dubna 2008 „Evropský fond pro strategické investice: jak rychle, efektivně a pružně 
funguje?

– s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 24/2012 s názvem „Reakce Fondu 
solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: relevance 
a náklady opatření“,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen v roce 2002 jako 
reakce na rozsáhlé záplavy ve střední Evropě v létě 2002; vzhledem k tomu, že byl 
vytvořen za účelem poskytování finanční pomoci členským státům a kandidátským 
zemím postiženým přírodními katastrofami, jako jsou povodně, zemětřesení nebo 
bouře; vzhledem k tomu, že FSEU se stal jedním z hlavních nástrojů EU pro obnovu po 

1 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Úř.věst. L 99, 31.3.2020, s. 9.
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havárii a projevem solidarity v EU;

B. vzhledem k tomu, že regulační rámec FSEU byl v letech 2014 a 2020 pozměněn, což 
odráží potřebu zjednodušit postupy a rozšířit oblast působnosti fondu tak, aby 
zahrnovala případy ohrožení veřejného zdraví;

C. vzhledem k tomu, že v rámci FSEU bylo vyplaceno celkem 6,548 miliardy EUR, v 
průměru 339,9 milionu EUR ročně; vzhledem k tomu, že částky vyplácené za rok se rok 
od roku výrazně mění; vzhledem k tomu, že prostředky nevyužité v daném roce lze 
převést do následujícího roku a podobně je možné čerpat prostředky přidělené na příští 
rok předem a poskytnout potřebnou flexibilitu při řešení nepředvídaných katastrof;

D. vzhledem k tomu, že výdaje z FSEU vzrostly z pětiletého průměru přibližně 270 
milionů EUR v období 2002-2015 na pětiletý průměr ve výši 534 milionů EUR v 
období 2016-2020; vzhledem k tomu, že tento nárůst je způsoben kombinací nárůstu 
škod a zvýšením částky vyplácené za škodu;

E. vzhledem k tomu, že v důsledku změny klimatu se závažnost a četnost přírodních 
katastrof jistě zvýší, což rovněž zvýší potřebu silného a dobře fungujícího mechanismu 
pro obnovu po katastrofách;

1. vítá skutečnost, že v letech 2002 až 2020 FSEU uvolnil více než 6,5 miliardy EUR na 
pomoc při 96 katastrofách ve 23 členských státech a v jedné přistupující zemi; 
konstatuje, že nejvyšší počet žádostí byl podán na pokrytí škod způsobených 
povodněmi, přičemž do této kategorie spadá více než 60 % podporovaných katastrof; 
dále konstatuje, že zemětřesení byla událostmi, které způsobily největší celkové 
finanční škody, na něž připadá 48 % podpory poskytované v rámci FSEU;

2. konstatuje, že v rámci koordinovaného balíčku EU opatření reagujícího na pandemii 
COVID-19 byla oblast působnosti FSEU rozšířena pozměňujícím nařízením přijatým 
dne 1. dubna 2020; oceňuje, že krize v oblasti veřejného zdraví nyní spadají do 
působnosti FSEU, což v případě potřeby umožňuje jeho mobilizaci na podporu 
nejpostiženějších členských států a přistupujících zemí; vítá zvýšení sazby záloh 
vyplacených postiženým zemím z 10 % předpokládané výše pomoci (omezené na 
maximální částku 30 milionů EUR) na 25 % (omezeno na maximálně 100 milionů 
EUR) v průběhu této revize; vybízí členské státy, aby tohoto ustanovení plně využívaly;

3. konstatuje, že v březnu 2021 Komise navrhla balíček ve výši téměř 400 milionů EUR v 
rámci FSEU pro 17 členských států a 3 přistupující země s cílem bojovat proti ohrožení 
zdraví způsobeného onemocněním COVID-19; konstatuje, že tyto finanční prostředky 
budou pokrývat část veřejných výdajů vynaložených na financování lékařských a 
osobních ochranných prostředků, mimořádné podpory obyvatel a opatření na prevenci, 
sledování a kontrolu šíření nemocí;

4. zdůrazňuje, že i přes význam krize způsobené onemocněním COVID-19 musí FSEU i 
nadále poskytovat podporu zemím, které se zotavují z přírodních katastrof; je i nadále 
znepokojen co se týče dostatečnosti financování z FSEU, zejména s ohledem na 
rozšíření jeho oblasti působnosti;

5. vítá skutečnost, že reforma z roku 2014 vyjasnila kritéria přípustnosti regionálních 



PR\1233772CS.docx 5/7 PE693.827v01-00

CS

katastrof a zvýšila míru jejich schvalování z 31 % na 85 %; uznává, že se jednalo o 
důležitý krok směrem ke zvýšení předvídatelnosti procesu podávání žádostí a účinnosti 
Fondu solidarity EU;

Kvalita žádostí

6. s politováním konstatuje, že kvalita žádostí o financování se liší a že to může proces 
mobilizace prodloužit; konstatuje, že odhad škod je v tomto ohledu často nejobtížnější, 
a to kvůli problémům při shromažďování údajů, překrývání a zdvojování a při vývoji 
souhrnných údajů v souladu s požadavky Komise; vyzývá Komisi, aby formulovala 
požadavky, aby byly co nejjednodušší a přímočaré, a zároveň zachovala nezbytnou míru 
podrobnosti; vyzývá Komisi, aby vytvořila společný nástroj nebo systém na posílení 
schopnosti příjemců používat standardizované přístupy pro kvantifikaci údajů o ztrátách 
v případě katastrof a systémy shromažďování údajů o ztrátách;

7. zdůrazňuje důležitou úlohu nevládních organizací a občanské společnosti při 
poskytování údajů v terénu místním a vnitrostátním orgánům; zdůrazňuje proto, že 
účinná spolupráce s nevládními organizacemi může rovněž zvýšit kvalitu žádostí; 
vyzývá členské státy, aby vytvořily účinné koordinační mechanismy s cílem plně využít 
přínosu nevládních organizací;

8. zdůrazňuje, že shromažďování údajů pro žádosti o pomoc z FSEU na základě krizí v 
oblasti veřejného zdraví je pro jednotlivé země novinkou, a může se proto ukázat jako 
obzvláště náročné; vyzývá Komisi, aby této otázce věnovala zvláštní pozornost a aby 
země všemi možnými způsoby podporovala;

Včasný zásah

9. konstatuje, že podle článku 1 nařízení č. 2012/2002 byl FSEU zřízen s cílem umožnit 
Unii „rychle, účinně a pružně reagovat na mimořádné situace“; konstatuje, že EÚD ve 
své zvláštní zprávě č. 3/2008 dospěl k závěru, že FSEU nereagoval rychle na 
mimořádné události, neboť doba mezi katastrofou a platbou obvykle činila přibližně 
jeden rok; konstatuje, že tato doba se po reformě FSEU z roku 2014 snížila jen mírně, 
jak bylo zdůrazněno v hodnocení FSEU z roku 2018; je i nadále znepokojen budoucí 
délkou postupu podle nového víceletého finančního rámce (VFR), který zahrnuje 
rozpočet FSEU v rámci rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech;

10. s politováním konstatuje, že překlad dokumentů nebo jiné specifické technické 
problémy mohou způsobit značná zpoždění v různých fázích zásahů FSEU; vyzývá 
Komisi, aby zavedla prostředky nezbytné k rychlejšímu zpracování překladů 
dokumentů, které předkládají státy zasažené katastrofou, a zabránila tak jakémukoli 
zpoždění zásahů FSEU;

11. se znepokojením konstatuje, že doba mezi katastrofou a úplným vyplacením pomoci, 
jak uvádí Komise ve svých výročních zprávách o FSEU, je i nadále jednou z hlavních 
výzev FSEU; zdůrazňuje, že to má v současné situaci zvláštní význam, neboť pandemie 
COVID-19 a změna klimatu pravděpodobně povedou k výraznému nárůstu počtu 
žádostí, což by mohlo vést k dalším prodlevám; bere na vědomí názor Komise, že 
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prostor pro urychlení rozhodovacího procesu pro uvolnění prostředků z FSEU byl plně 
využit prostřednictvím změn zavedených v revizi FSEU z roku 2014 a že prostor pro 
další urychlení uvolnění prostředků z FSEU je omezený; připomíná, že rychlá reakce na 
mimořádné situace může mít zásadní význam pro zajištění účinného fungování FSEU; 
zdůrazňuje, že to je obzvláště důležité v regionech s omezenými alternativními zdroji 
financování; vyzývá Komisi, aby vyčerpala veškeré možné způsoby, jak urychlit 
uvolnění prostředků z FSEU v rámci nového VFR;

Zjištění vycházející z hodnocení

12. s politováním bere na vědomí zjištění hodnocení, že zprávy o provádění předkládané 
přijímajícími zeměmi se značně liší, pokud jde o délku, obsah a míru podrobnosti údajů; 
se znepokojením konstatuje, že vzhledem k těmto rozdílům není možné provádět 
systematické a srovnávací analýzy dosažených výsledků ani porovnávat plánované 
výsledky se skutečnými výsledky; dále konstatuje, že analyzované případové studie 
odhalily časté rozdíly mezi předpoklady ohledně priorit podpory z FSEU v prováděcí 
dohodě a skutečnými potřebami v praxi; je znepokojen tím, že tento nedostatek 
informací a srovnatelných údajů brání Komisi v účinném monitorování provádění 
FSEU a potenciálně ohrožuje hospodárné, účinné a účelné využívání FSEU;

13. bere na vědomí důkazy z případových studií obsažených v externí hodnotící zprávě, že 
provádění celého procesu zadávání veřejných zakázek v omezeném čase, který je k 
dispozici v krizové situaci, bylo pro některé přijímající státy náročné; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit, aby členské státy v reakci na krizové situace dodržovaly postupy 
zadávání veřejných zakázek; zdůrazňuje, že jakékoli výjimky musí zajistit soulad 
zadávacích řízení se zásadami řádného finančního řízení a ochrany finančních zájmů 
Unie;

14. konstatuje, že aktivace FSEU je vyvolána katastrofou, a proto rozdělení finančních 
prostředků neodpovídá územním kvótám; je však překvapen zjištěním hodnocení, že 
příděly jsou soustředěny do malého počtu příjemců, přičemž 77 % finančních 
prostředků je rozděleno mezi čtyři největší členské státy; zdůrazňuje potřebu solidarity 
založené na potřebách s ohledem na schopnost přijímajících zemí čelit katastrofě;

15. konstatuje, že FSEU provádějí určené orgány v přijímajících zemích v souladu se 
zásadou sdíleného řízení; konstatuje, že pravomoci Komise ovlivňovat, které projekty 
jsou financovány, jsou proto omezené; připomíná Komisi usnesení Parlamentu ze dne 1. 
prosince 2016, v němž Parlament zdůraznil, že je důležité určit, zda byly dotace z FSEU 
využity v souladu se zásadami řádného finančního řízení, a vyzval Komisi a členské 
státy, aby zlepšily transparentnost a zajistily přístup veřejnosti k informacím v průběhu 
celého procesu uvolňování pomoci; vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
případům možného zneužití finančních prostředků z FSEU v rámci sdíleného řízení a 
aby formulovala kroky ke zvýšení transparentnosti a ke sledování a prevenci tohoto 
možného zneužití;

16. s politováním konstatuje, že některé intervence byly uzavřeny se zpožděním; je 
znepokojen tím, že v některých případech vnitrostátní orgány požadovaly delší lhůty 
pro poskytnutí odpovědí na auditní otázky nebo neodpověděly na opakované žádosti o 
informace z auditu; uznává význam včasných uzávěrek; vyzývá Komisi, aby 
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informovala Parlament o těchto uzávěrkách;

17. konstatuje, že výroční zprávy Fondu solidarity EU se týkají období let 2008 až 2018 a 
jsou zveřejňovány neoprávněně; dále konstatuje, že za roky 2019 a 2020 nebyla dosud 
zveřejněna žádná výroční zpráva; připomíná Komisi její povinnost podávat každoročně 
do 1. července zprávu o činnosti FSEU v předchozím roce; vyzývá Účetní dvůr, aby 
Parlament informoval o veškerých zjištěních v rámci každoročního prohlášení o 
věrohodnosti týkajícího se provádění FSEU;

18. připomíná, že cílem FSEU je projevovat a posilovat solidaritu; zdůrazňuje, že tohoto 
cíle lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li si občané vědomi zásahů FSEU; zdůrazňuje v 
tomto ohledu význam posílení propagace; vyzývá členské státy, aby sdílely osvědčené 
postupy pro zvýšení viditelnosti FSEU; vybízí členské státy, aby do svých zpráv o 
provádění zahrnuly popis komunikačních a propagačních činností prováděných v 
souvislosti s operacemi FSEU s cílem poskytnout úplný a systematický přehled 
mediálního pokrytí;

°

° °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


