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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu Fondu solidarity Evropské unie
(2020/2087(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 174 a 175, čl. 212 odst. 2 a článek 349 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení 
Fondu solidarity Evropské unie1,

– s ohledem na všechny zprávy zveřejněné Mezivládním panelem pro změnu klimatu 
(IPCC), a zejména na jeho zprávu ze dne 31. března 2014 nazvanou „Dopady, 
přizpůsobení se a zranitelnost“,

– s ohledem na Pařížskou dohodu podepsanou dne 12. prosince 2015,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2013 o Fondu solidarity Evropské unie, jeho 
provádění a uplatňování2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2016 o Fondu solidarity Evropské unie: 
hodnocení3;

– 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 zdraví4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům5,

– s ohledem na poziční dokument Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
25. března 2020 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 za účelem poskytnutí finanční pomoci členským 
státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii, jež jsou vážně postiženy 
závažným ohrožením veřejného zdraví (COM(2020) 0114),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Zelená 
dohoda pro Evropu“ (COM(2019) 0640),

1 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
2 Úř. věst. C 440, 30.12.2015, s. 13.
3 Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 140.
4 Úř. věst. L 99, 31.3.2020, s. 9.
5 Přijaté texty, P9_TA(2020) 0054.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02002R2012-20200401&qid=1608296763714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52013IP0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX:52016IP0464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32020R0461
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– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie (EUSF), zřízený nařízením Rady 
(ES) č. 2012/2002 za účelem poskytování finanční pomoci členským státům a 
přistupujícím zemím v případě závažných katastrof, představuje skutečnou evropskou 
přidanou hodnotu a uskutečnění někdy chybějící ochoty ke vzájemné pomoci na úrovni 
Unie;

B. vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 17. dubna 2020 o 
koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům 
připomněl, že solidarita mezi členskými státy není možností, ale povinností vyplývající 
zejména z článků 2 a 21 Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU) a že je nedílnou 
součástí našich evropských hodnot, jak je stanoveno v článku 3 Smlouvy o EU;

C. vzhledem k tomu, že je zajímavé, že z nedávného průzkumu veřejného mínění vyplývá, 
že více než dvě třetiny Evropanů se domnívají, že Evropská unie by měla mít k 
dispozici více prostředků pro řešení krizí, jako je krize COVID-19;

D. vzhledem k tomu, že do dnešního dne byly prostředky z fondu použity u přibližně 100 
přírodních katastrof ve 24 zemích v celkové výši zhruba 6,6 miliardy EUR;

E. vzhledem k užitečnosti EUSF, která byla zdůrazněna v hodnocení Komise, zejména 
pokud jde o zmírnění zátěže, kterou nesou místní orgány čelící závažným škodám 
v důsledku přírodních katastrof;

F. zdůrazňuje však v tomto ohledu, že rychlost uvolnění finanční pomoci závisí také na 
schopnosti potenciálních příjemců poskytnout co nejdříve úplné odhady celkových škod 
způsobených katastrofou, jakož i na kvalitě institucionálních koordinačních struktur 
zřízených v dotčených státech;

G. připomíná, že regulační rámec fondu byl v roce 2014 revidován pozměňujícím 
nařízením (EU) č. 661/2014, zejména za účelem zjednodušení postupů, zkrácení lhůty 
pro odpověď po podání žádostí, vyjasnění kritérií způsobilosti pro žádosti o pomoc v 
případě regionálních katastrof, prodloužení prováděcího období a zavedení zálohových 
plateb, jak při různých příležitostech požadoval Parlament, ale vzhledem k tomu, že je 
nutný další pokrok;

H. vzhledem k tomu, že míra schválení žádostí o pomoc v případě závažných katastrof je 
100 %, zatímco míra schválení žádostí v případě regionálních katastrof vzrostla po 
revizi nařízení o EUSF v roce 2014 z 32 % na 85 %;

I. konstatuje však s politováním, že i když reforma nařízení z roku 2014 pomohla zkrátit 
dobu mezi podáním žádosti o podporu a jejím vyplacením o 12 %, doba potřebná 
k úplnému využití grantu je stále příliš dlouhá, zatímco pomoci je zapotřebí ihned;

J. konstatuje rovněž s politováním, že příspěvky z fondu nepokrývají dodatečné náklady 
vyplývající z rekonstrukce energeticky účinných infrastruktur účinně využívajících 
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zdroje, které jsou odolnější vůči katastrofám a nabízejí větší odolnost vůči změně 
klimatu, jak doporučuje Zelená dohoda pro Evropu;

K. konstatuje se zájmem, že jak dokládá krize COVID-19, existuje vysoký stupeň 
doplňkovosti mezi nástroji politiky soudržnosti a EUSF, fondem zasahujícím v případě 
krátkodobých a střednědobých přírodních katastrof, zatímco cílem politiky soudržnosti 
je dlouhodobější plánování civilní ochrany a infrastruktury pro prevenci a řízení rizik;

L. vítá návrh Komise na rozšíření oblasti působnosti EUSF tak, aby zahrnovala mimořádné 
situace ohrožující lidské zdraví, aby bylo možné tento finanční nástroj využít 
k poskytování pomoci obyvatelstvu postiženému pandemií;

M. upozorňuje na skutečnost, že v důsledku změny klimatu se mimořádné situace budou 
pravděpodobně stupňovat a množit, a zdůrazňuje proto užitečnost mechanismu 
dynamického přidělování rozpočtových prostředků zavedeného v roce 2014, díky 
němuž bylo možné během zemětřesení v Itálii v letech 2016 a 2017 z fondu poskytnout 
rekordní podporu ve výši 1,2 miliardy EUR;

N. vzhledem k tomu, že nový víceletý finanční rámec (VFR) zahrnuje novou rozpočtovou 
kapitolu „rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech“ sdružující EUSF 
a rezervu na pomoc při mimořádných událostech, která je určena k reakci jednak na 
mimořádné situace vyplývající z velkých katastrof v členských státech nebo 
v přistupujících zemích, jednak na konkrétní naléhavé potřeby v Unii nebo ve třetích 
zemích, zejména v případě humanitárních krizí;

O. konstatuje s politováním, že obyvatelé Unie nemají o existenci Fondu solidarity velké 
povědomí, zejména proto, že většinou zasahuje hlavně po dokončení rekonstrukčních 
prací ve formě úhrad nákladů;

P. vzhledem k tomu, že je třeba věnovat zvláštní pozornost nejvzdálenějším regionům, 
ostrovům, které jsou obzvláště zranitelné v případě katastrof, jakož i hornatým 
regionům, řídce osídleným regionům a všem územím, která jsou zvláště ohrožena 
rizikem přírodních katastrof;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že počet extrémních povětrnostních jevů 
a přírodních katastrof se se změnou klimatu bude jen zvyšovat a tyto jevy se budou 
zintenzivňovat;

2. domnívá se, že všichni občané očekávají v případě katastrof evropskou solidaritu;

3. s obavami zdůrazňuje, že Evropané byli v posledních letech konfrontováni s řadou 
mimořádných situací, které ničily lidské životy, majetek, životní prostředí a kulturní 
dědictví;

4. upozorňuje na jevy, jako je COVID-19, který tvrdě zasahuje celou Evropu, lesní požáry, 
které se objevily na celém kontinentu, a to i na neobvyklých místech, jako je Arktida, 
a série prudkých zemětřesení, která otřásla Evropou, zejména Itálií v letech 2016–2017, 
a vyžádala si stovky mrtvých a škody za téměř 22 miliard, nebo Chorvatskem v březnu 
2020; připomíná také, že bouře, extrémní srážky a záplavy způsobily v mnoha městech 
a údolích značné škody a že v nejvzdálenějších regionech napáchaly škody stále prudší 
hurikány, například obzvláště ničivý hurikán Irma v roce 2017 na ostrově Saint-Martin 
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a hurikán Lorenzo v roce 2019 na Azorách;

5. připomíná, že je nezbytné, aby pomoc a finanční prostředky směřovaly do postižených 
regionů stále rychleji, a že propojení s mechanismem civilní ochrany Unie a složkou 
EFRR pro přizpůsobení se změně klimatu jsou pro vytvoření komplexního mechanismu 
zcela zásadní;

6. připomíná, že podle Úřadu OSN pro snižování rizika katastrof bylo v posledních dvaceti 
letech (2000–2019) zaznamenáno na celém světě 7 348 přírodních katastrof s 
odhadovanými náklady téměř 3 biliony USD, zatímco v letech 1980–1999 to bylo 3 656 
katastrof;

7. připomíná, že podle Evropské komise stály jen přírodní katastrofy Unii v letech 1980–
2017 více než 90 000 životů a hospodářské ztráty dosáhly více než 500 miliard EUR;

8. upozorňuje na skutečnost, že podle zprávy OSN zveřejněné dne 13. října 2020 si 
přírodní katastrofy do roku 2030 vyžádají celosvětově kolem 150 milionů obětí ročně 
a očekává se, že náklady na katastrofy dosáhnou 20 miliard USD ročně;

9. domnívá se, že rizika přírodních, ekologických a zdravotních katastrof jsou nyní 
systémová a že důsledky změny klimatu často nejvíce postihují nejméně rozvinutá 
a nejzranitelnější území, jako jsou ostrovy;

Zvládání katastrof, posuzování škod a zjednodušení postupů

10. domnívá se, že je nezbytné zlepšit prevenci a zvládání rizik katastrof v Evropě; v této 
souvislosti doporučuje, aby členské státy společně s Komisí zavedly plány zvládání 
katastrof, které umožní přesné a rychlé posouzení škod;

11. vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své práci na zjednodušení EUSF;

12. domnívá se, že v důsledku změny klimatu a intenzifikace přírodních katastrof jsou 
území a regiony stále oslabenější; vyzývá proto Komisi, aby zvážila revizi EUSF 
s cílem lépe zohlednit regionální katastrofy;

13. vyzývá Komisi, aby zajistila šíření osvědčených postupů týkajících se struktur správy 
a institucionální koordinace v případě katastrof;

14. připomíná obtíže, kterým čelí přijímající země při určování přesné výše škody ve velmi 
krátké době, a navrhuje, aby Komise zvážila zjednodušené alternativní metody 
stanovení výše příspěvku z fondu;

15. upozorňuje zejména na situaci místních orgánů s malými zkušenostmi s projekty 
financovanými EU a vyzývá Komisi, aby jim poskytla větší operativní podporu, 
zejména administrativní;

16. vyzývá Komisi, aby EUSF co nejvíce přizpůsobila regionům nejvíce ohroženým 
přírodními, ekologickými a zdravotními katastrofami, zejména nejvzdálenějším 
regionům, ostrovům, horským regionům, regionům s vysokou seismickou nebo 
sopečnou aktivitou a řídce osídleným regionům;

17. domnívá se, že je třeba se poučit z hurikánu Irma, který v roce 2017 zasáhl ostrov 
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Saint-Martin, a vyzývá k rozšíření EUSF a dalších nástrojů pro pomoc při mimořádných 
událostech na zámořské země a území (ZZÚ);

Prostředky z fondu a rychlost jejich uvolnění

18. připomíná, že Komise ve svém revidovaném návrhu víceletého finančního rámce na 
období 2021–2027 ze dne 27. května 2020 stanovila pro EUSF maximální roční 
rozpočet ve výši 1 miliardy EUR (v cenách roku 2018), a proto se znepokojením 
konstatuje, že podle podmínek dohody o novém víceletém finančním rámci byl EUSF 
sloučen s rezervou na pomoc při mimořádných událostech v rámci nové rozpočtové 
kapitoly „rezerva na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech“ s celkovým 
ročním rozpočtovým příspěvkem ve výši 1,2 miliardy EUR;

19. domnívá se, že vytvoření rezervy na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech 
může mít výhodu určité flexibility, konstatuje však, že ve stávajícím modelu zůstává 
přidělování prostředků z EUSF nejisté, neboť závisí na částkách, které uvolní rezerva na 
pomoc při mimořádných událostech; zavazuje se proto pozorně sledovat řízení rezervy 
na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech, aby zjistil, zda výše a klíč pro 
rozdělování finančních prostředků poskytnutých tímto novým finančním nástrojem 
odpovídají vzhledem k rozšíření působnosti EUSF a s ohledem na rozsah a četnost 
mimořádných situací vyplývajících zejména ze změny klimatu jeho potřebám;

20. vítá skutečnost, že revize EUSF přijatá v dubnu 2020 umožnila zvýšit výši záloh z 10 % 
na 25 % výše plánovaného finančního příspěvku a maximální výši záloh z 30 na 100 
milionů EUR; připomíná však, že v případě zemí, které čelí velkým katastrofám, je 
účinnost fondu přímo spojena s výší záloh, a domnívá se, že by tato výše měla být 
mnohem vyšší a měla by dosahovat alespoň 33 %;

21. konstatuje, že lhůta potřebná k vyplacení záloh je v průměru pět měsíců, a žádá Komisi, 
aby zvážila pružnější řešení;

22. s politováním konstatuje, že doba potřebná k zaslání celého grantu příjemci je 
v průměru jeden rok, a že fond proto nemůže za současných podmínek tvrdit, že plní 
úlohu nástroje rychlé intervence; vyzývá Komisi, aby urychlila platební postupy 
a prozkoumala způsoby, jak co nejvíce zjednodušit administrativní postupy potřebné 
pro přístup k pomoci, aby se regiony nebo země, které čelí katastrofám, zbavily 
zbytečné administrativní zátěže;

23. domnívá se, že v budoucnu bude nutné rozpočet EUSF navýšit, aby se stal skutečným 
nástrojem solidarity Evropské unie;

Prevence rizik a kvalita rekonstrukce

24. žádá, aby kritéria pro stanovení „způsobilých operací“ pro financování z fondu více 
zohledňovala nejnovější zásady v oblasti prevence rizik, aby země mohly během 
rekonstrukce zlepšit kvalitu infrastruktury, a byly tak lépe připraveny čelit katastrofám;

25. domnívá se, že rámcové úvěrové operace zřízené s EIB by mohly být využity 
i k financování rekonstrukce dražší, ale odolnější, bezpečnější a ekologičtější 
infrastruktury;
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26. vyzývá Komisi, aby posílila součinnost mezi EUSF a fondy politiky soudržnosti, jakož i 
s mechanismem civilní ochrany Unie, v zájmu účinného a strukturovaného řízení rizik 
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, a to nejen prostřednictvím 
budování energeticky účinných infrastruktur účinně využívajících zdroje, ale také 
zaváděním preventivních opatření;

Mimořádné situace v oblasti zdraví

27. vítá skutečnost, že po revizi nařízení o EUSF, kterou navrhla Komise dne 13. března 
2020, jsou nyní operace způsobilé v rámci fondu rozšířeny tak, aby pokrývaly 
mimořádně závažná ohrožení veřejného zdraví a zahrnovaly nejen lékařskou pomoc, ale 
také opatření k prevenci, sledování nebo kontrole šíření nemocí;

28. domnívá se, že toto rozšíření působnosti EUSF vyžaduje navýšení jeho rozpočtu;

29. navrhuje, aby Komise a členské státy posílily spolupráci s příslušnými útvary WHO, 
které se specializují na připravenost na mimořádné události, s cílem vypracovat plány 
rychlé reakce na mimořádné situace v oblasti zdraví;

Viditelnost pomoci z fondu

30. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily viditelnost pomoci z fondu prostřednictvím 
konkrétních cílených komunikačních činností a aby upřednostnily rychlost reakce 
a poskytování pomoci s cílem konkrétně vyzdvihnout přidanou hodnotu Unie během 
přírodních a zdravotních katastrof a její schopnost konkretizovat skutečnou vzájemnou 
pomoc prostřednictvím poskytnutí značných finančních prostředků;

31. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Změna klimatu, značná ztráta biologické rozmanitosti způsobená šestou vlnou vymírání druhů 
a masivní znečištění životního prostředí způsobené lidskou činností natolik narušují 
ekosystém světa či našeho světa, že mnozí vědci popisují naši dobu jako antropocén.

Hlavní silou změn na Zemi se staly lidské aktivity. Poruchy způsobené lidskou činností mají 
mnoho významných důsledků, včetně změny klimatu, která je hlavní příčinou značného 
nárůstu extrémních povětrnostních jevů.

Do roku 2030 počet a intenzita těchto katastrof vzroste. Riziko přírodních katastrof se nyní 
stalo systémovým. Evropská unie se na to musí připravit a posílit své mechanismy prevence a 
nápravy, když k tomu dojde.

Rychlost změny klimatu a nárůst jejích důsledků nás musí vést k neustálému přezkoumávání 
všech mechanismů, které byly pro její řešení vybudovány, včetně EUSF.

Původ, oblast působnosti a účel fondu.

Evropský fond solidarity EU (EUSF – dále jen „fond“) byl zřízen po silných povodních, které 
postihly střední Evropu v roce 2002. Jeho původním účelem bylo poskytnout rychlou finanční 
pomoc členským státům EU a přistupujícím zemím, které se potýkají se závažnými 
přírodními katastrofami – jak na národní, tak na regionální úrovni – způsobenými 
povodněmi, bouřemi, zemětřeseními, sopečnými erupcemi, lesními požáry nebo suchem. 
Tento fond je tak ztělesněním skutečné evropské solidarity, která se odráží v mobilizaci 
dodatečných finančních prostředků určených na pokrytí části veřejných výdajů, které vznikly 
státům, jež se musely vypořádat s katastrofami, jejichž rozsah odůvodňuje zásah na Evropské 
úrovni.

K dnešnímu dni čerpalo pomoc z Fondu solidarity v celkové výši přesahující 6 miliard EUR 
celkem 24 evropských zemí postižených přibližně 100 závažnými přírodními katastrofami.

Přírodní katastrofa se považuje za „závažnou“, pokud způsobí přímé škody odhadované na 
více než 3 miliardy EUR (v cenách roku 2011), nebo více než 0,6 % hrubého národního 
důchodu (HND) přijímajícího státu. „Regionální přírodní katastrofa“ je přírodní katastrofa, 
která způsobí v regionu na úrovni NUTS 2 přímé škody přesahující 1,5 % hrubého domácího 
produktu (HDP) tohoto regionu. V případě nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 
Smlouvy o fungování Evropské unie je tato hranice stanovena na 1 % regionálního HDP.

V březnu 2020, kdy se šířila epidemie COVID-19, navrhla Komise rozšíření působnosti fondu 
na závažné mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví. V této souvislosti vybrala Komise 
jako kritérium pro uvolnění prostředků z fondu polovinu prahové hodnoty pro přírodní 
katastrofy, tj. 0,3 % HND, nebo 1,5 miliardy EUR – zvolená hodnota je vždy ta nižší. Tento 
návrh, který Parlament v rámci postupu pro naléhavé případy schválil dne 26. března 2020 
a Rada dne 30. března 2020, byl zveřejněn v Úředním věstníku dne 31. března 2020.

Následné změny nařízení (ES) č. 2012/2002

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. ledna 2013 o provádění EUSF ostře 
kritizoval zpoždění při poskytování pomoci v případě přírodních katastrof, složitost postupů 
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a nemožnost dotyčných zemí získat zálohy. Komise dne 25. července 2013 předložila nový 
legislativní návrh, do něhož začlenila zejména tyto prvky, jehož výsledkem byl vstup 
v platnost pozměňujícího nařízení (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014. Nové nařízení 
upravující pomoc z EUSF přineslo především tyto změny:

• prodloužení lhůty pro podání žádosti o finanční příspěvek z fondu z 10 na 12 týdnů,

• rychlejší postup pro výplatu,

• možnost vyplacení záloh, která je však omezena na 10 % částky stanoveného 
finančního příspěvku a v žádném případě nepřesahuje 30 milionů EUR,

• delší období (prodloužené z 12 na 18 měsíců), po které mohou přijímající země granty 
využívat,

• jasnější oblast působnosti a pravidla způsobilosti,

• větší pozornost věnována prevenci.

Zároveň byl v roce 2014 snížen strop ročního rozpočtového přídělu FSEU z 1 miliardy EUR 
v běžných cenách na 500 milionů EUR v cenách z roku 2011. Na oplátku mohl mít fond větší 
rozpočtovou flexibilitu, protože bylo nyní možné převést nevyužité prostředky do 
následujícího roku.

Nařízení (EU) 2020/461 ze dne 30. března 2020 nejen rozšířilo oblast působnosti nařízení z 
roku 2002 tak, aby se vztahovalo na závažné mimořádné situace v oblasti zdraví, ale rovněž 
reagovalo na nedostatečnost a nepřiměřenost výše záloh, které se nyní zvýšily z 10 % na 25 % 
odhadovaného příspěvku fondu, přičemž maximální částka nyní činí 100 milionů EUR.

Dne 27. května 2020 předložila Komise revidovaný návrh víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027, který počítal s návratem k maximálnímu ročnímu rozpočtovému 
přídělu ve výši 1 miliardy EUR v cenách roku 2018.

V dohodě o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 však byl EUSF seskupen 
s rezervou na pomoc při mimořádných událostech do nové rozpočtové kapitoly „rezerva na 
solidaritu a pomoc při mimořádných událostech“. V rámci EUSF bude moci být využíván 
k reakci na mimořádné události způsobené velkými katastrofami v členských státech nebo 
přistupujících zemích, ale také k rychlé reakci na konkrétní naléhavé potřeby v Unii nebo ve 
třetích zemích, zejména během humanitárních krizí (rezerva na pomoc při mimořádných 
událostech). Roční příděl pro rezervu na solidaritu a pomoc při mimořádných událostech je 
stanoven na 1,2 miliardy EUR (v cenách roku 2018).

Postoj zpravodaje

Účelem této zprávy je posoudit fungování fondu právě na základě různých provedených úprav 
a na základě zkušeností získaných v průběhu let při jeho provádění. Vychází především 
z hodnocení, které v květnu 2019 zveřejnily útvary Komise a které se týká období 2002–2017, 
a z poslední výroční zprávy o činnosti za období 2017–2018.

Podle zpravodaje se jako problematické jeví následující aspekty, které by měly být 
předmětem důkladné reflexe:
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Hodnocení škod

Po změně nařízení z roku 2014 byla lhůta pro podání žádostí o podporu prodloužena o dva 
týdny, aby žadatelé mohli sestavit dokumentaci potřebnou pro poskytnutí podpory. Státy nebo 
regiony zasažené katastrofou tak mají nyní dvanáct týdnů na to, aby poskytly nejen úplné 
posouzení přímých škod a jejich dopadu na obyvatelstvo, hospodářství a životní prostředí, 
s upřesněním těch, které spadají do veřejné sféry, ale také odhad nákladů na obnovu základní 
veřejné infrastruktury a zařízení, jakož i stručný popis provádění právních předpisů Unie 
o předcházení rizikům přírodních katastrof a řízení těchto rizik.

Je zřejmé, že se jedná o velmi krátkou dobu, která představuje další zátěž pro státy nebo 
regiony, jež jsou již nyní pod tlakem. Tento problém ještě zhoršuje skutečnost, že v některých 
případech nemají postižené státy nebo regiony dokumentaci o hodnotě poškozené 
infrastruktury, zejména pokud je velmi stará.

Vzhledem k tomu, že prodloužení lhůty by zpozdilo poskytnutí podpory, což by bylo 
kontraproduktivní, je třeba hledat řešení tohoto problému jinde. Jedním ze zvažovaných řešení 
by mohly být spolehlivé a účinné systémy posuzování škod. V této souvislosti by Komise 
mohla převzít koordinační úlohu. Dále by bylo vhodné uvažovat o možnosti přezkoumat 
způsob výpočtu pomoci z fondu na základě jednodušších metodik, což by umožnilo rychlejší 
posouzení.

Lhůta pro uvolnění prostředků z fondů a zálohové platby

I když revize nařízení z roku 2014 zkrátila dobu mezi podáním žádosti a vyplacením podpory 
o 12 %, zůstává doba potřebná k vyplacení celého grantu v průměru jeden rok. V mnoha 
případech tak fond zasahuje ve fázi, kdy jsou práce na renovaci dokončeny, a to formou 
zpětného financování nebo proplácení prostředků. Vzhledem k tomu, že prostor pro zkrácení 
doby administrativních postupů před vyplacením podpory je velmi omezený, je podle analýzy 
Komise nutné hledat jiné způsoby, jak tuto relativní pomalost kompenzovat.

Z dvaceti žádostí o pomoc schválených mezi vstupem revidovaného nařízení z roku 2014, 
které zavedlo zálohy, v platnost a rokem 2017 jich dvanáct vyžadovalo zálohy. Zdá se tedy, 
že ve většině případů státy či regiony potřebují finanční prostředky rychleji, než fond 
umožňuje, a snaží se je tímto způsobem získat. V tomto ohledu je vítána poslední revize 
nařízení po vypuknutí epidemie COVID-19, která zvýšila strop záloh z 10 % na 25 % 
odhadované výše dotací. Toto procento by však mohlo být ještě vyšší. O což se zpravodaj 
zasazuje.

Způsobilé operace a náklady na rekonstrukci

Další problém, související s výše uvedenými skutečnostmi, který vyplývá z analýzy Komise, 
je financování nákladů na rekonstrukci. Hodnocení konstatuje, že obecně existuje rozdíl mezi 
odhadovanou hodnotou infrastruktury a náklady na rekonstrukci na základě kritérií, která jsou 
v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, odolnost a modernost. Nařízení z roku 
2014 tak jasně stanoví, že fond může přispívat na financování obnovy provozu pouze do výše 
odhadovaných nákladů na návrat k předchozímu stavu (statu quo ante). Rekonstrukce by však 
měla být příležitostí ke zlepšení zasažené infrastruktury a zařízení, aby byly v budoucnu lépe 
schopné odolávat přírodním katastrofám.

V tomto ohledu hodnocení zdůrazňuje umělou povahu posuzování nákladů na rekonstrukci, 
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které mají umožnit hypotetický návrat k předchozímu stavu, tj. k infrastruktuře, která je často 
zastaralá.

Zpravodaj proto navrhuje přehodnotit kritéria pro posuzování nákladů na rekonstrukci 
a posílit součinnost s fondy politiky soudržnosti, s nimiž existuje skutečná doplňkovost v tom, 
že jsou součástí dlouhodobější perspektivy strategického plánování a investic do prevence 
a zvládání rizik katastrof.

Zde by mohla být užitečná spolupráce s EIB.

Účinnost a prostředky z fondu

Analýza Komise za období 2002–2017 ukazuje, že míra schválení žádostí o pomoc v případě 
závažných katastrof na vnitrostátní úrovni činí 100 %, zatímco na regionální úrovni se míra 
schválení od reformy v roce 2014 zvýšila z 31 % na 85 %.

Dále se zdá, že v posuzovaném období bylo 98 % poskytnutých grantů využito a schváleno 
Komisí na konci období pro provedení jako způsobilé výdaje.

Pokud jde o mechanismus dynamického přidělování rozpočtových prostředků zavedený 
v roce 2014, který umožňuje převést nevyužité částky do následujícího roku, ten zavedl velmi 
potřebnou flexibilitu, zejména pokud šlo o pomoc Itálii při zvládání série zemětřesení, k nimž 
v zemi došlo mezi srpnem 2016 a lednem 2017. Za této situace mohl fond čerpat prostředky 
přenesené z roku 2016 a prostředky přidělené na rok 2018, a získat tak rekordních 1,2 
miliardy EUR

Ukazuje se tedy, že fond prokázal svou užitečnost i účinnost. Faktem však zůstává, že jak 
právě ukázala epidemie COVID-19 a jak naznačují stále častější a prudší projevy změny 
klimatu, členské státy budou možná muset v nadcházejících letech čelit novým velkým 
katastrofám, pro něž omezená kapacita fondu již nemusí stačit.

Proto chce zpravodaj vyjádřit své znepokojení nad spojením EUSF a rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech, neboť v důsledku toho jsou možnosti financování z EUSF nejisté, 
neboť jsou nyní spojeny s potřebami rezervy na pomoc při mimořádných událostech a jejich 
společný rozpočet je jen o málo vyšší než rozpočet navržený Komisí v květnu 2020 pouze pro 
fond. Je samozřejmé, že správa nové rezervy bude muset být pečlivě sledována, aby se 
zjistilo, zda je plánovaná výše a rozdělení finančních prostředků mezi EUSF a rezervou na 
pomoc při mimořádných událostech odpovídající. Pokud ne, bude třeba zvážit nový klíč pro 
rozdělování finančních prostředků a/nebo posílení přidělených finančních prostředků.


