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Younous Omarjee, Pascal Arimont, Raffaele Fitto, Constanze Krehl, Niklas Nienaß, Francesca 
Donato, Ondřej Knotek, Martina Michels
za Výbor pro regionální rozvoj

Předmět: Ničivé povodně v Evropě v létě 2021

Ve dnech 14. a 15. července bylo několik regionů v Belgii a Německu těžce zasaženo ničivými 
povodněmi a v menší intenzitě i některé oblasti v Nizozemsku, Lucembursku, Rakousku, Itálii a 
Francii. Při záplavách zemřelo více než 200 osob a mnoho lidí ztratilo střechu nad hlavou. Škody na 
majetku se vyšplhaly velmi vysoko a záběry sesuvů půdy, zničených vesnic a měst a úplně 
zdevastovaných domů byly šokující. Zasažené oblasti utrpěly velké škody, a v některých se změnily i 
rysy krajiny. Povodně tvrdě dolehly také na hospodářskou činnost a zemědělské zdroje.

Jak je uvedeno v nedávné zprávě Parlamentu o Fondu solidarity EU, riziko přírodních katastrof je 
všudypřítomné. Jejich počet a intenzita se v nadcházejících desetiletích zvýší v důsledku probíhající 
změny klimatu. K řešení těchto problémů musí EU posílit své nástroje solidarity.

V této souvislosti:

1. Požádala Belgie a Německo o podporu z Fondu solidarity EU a přijala Komise veškerá nezbytná 
opatření k co nejrychlejšímu posouzení škod a uvolnění finanční pomoci pro belgické a německé 
celostátní a regionální orgány, které jsou zapojené do následných záchranných prací?

2. Požádaly Belgie a Německo o pomoc Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události? 
Jak byl mobilizován mechanismus civilní ochrany EU? Je evropská reakce na mimořádné 
situace přizpůsobena realitě velmi náhlých katastrof?

3. Jaké ponaučení bychom si měli z těchto povodní odnést do budoucna? Jsou na evropské úrovni 
zmapována odvětví a území, jichž se dotkne změna klimatu? Jak hodlá Komise v tomto 
programovém období řešit otázku přizpůsobení nejrizikovějších území změně klimatu? Jak bude 
tato problematika zohledněna v dohodách o partnerství a ve všech programech a fondech 
soudržnosti? Domnívá se Komise, že je třeba vytvořit nový fond, který by se zabýval dopady 
změny klimatu?
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