
AD\601945CS.doc PE 362.628v03-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rozpočtový výbor

2005/0033(COD)

21. 2. 2006

STANOVISKO
Rozpočtového výboru

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity 
Evropské unie
(KOM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

Navrhovatel: Janusz Lewandowski



PE 362.628v03-00 2/10 AD\601945CS.doc

CS

PA_Leg



AD\601945CS.doc 3/10 PE 362.628v03-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Description of the proposal

The proposal is based on the current European Union Solidarity Fund (EUSF)1 Regulation, 
which will be repealed with effect from the moment the proposed new Regulations applies, 
i.e. 1 January 2007. The main features and differences of substance are the following:

- the geographical scope remains unchanged (it is limited to Member States and countries 
negotiating their accession to the EU);

- the thematic scope is enlarged to cover not only major crisis situations resulting from  
natural disasters but also to include industrial and technological disasters, public  
health emergencies and acts of terrorism;

- the Fund remains limited to "major" disasters.

For the purposes of this Regulation, a disaster shall be considered to be major where it results, 
in at least one eligible State, in direct damage, the amount of which is estimated as being in 
excess of EUR 1 billion in 2007 prices or in excess of 0,5 % of the gross national income of 
the State concerned. 

This is a change quantitative criteria as compared with the current legislation which defines a 
major disaster´ as one which causes a damage of over EUR 3 billion or more than 0,6% of the 
Member State´s GNI. 

Budgetary implications

The proposal remains consistent with the existing Solidarity Fund by providing financial 
assistance for immediate repair and assistance after a request from a Member State or 
candidate country. 

The Commission proposes that the Fund be included in Heading 3 'Citizenship, Freedom, 
Security and Justice' of the financial framework 2007-2013

Three budget lines under heading 3 are concerned:

§ For Administrative Management: 13 01 04 04
§ For Member States: 13 06 01
§ For Candidate countries: 13 06 02

The financial envelope foreseen for the Fund also follows the existing Solidarity Fund, with 
an annual amount of EUR 1 billion (current prices). In each case the amount of assistance 
considered necessary is mobilised through an amending budget. 

The total cost of human resources and associated costs is estimated at EUR 216 000 annually.

  
1 Council Regulation (EC) No 2012/2002 of 11 November 2002 establishing the European Union Solidarity 
Fund (OJ L 311, 14.11.2002, p. 3).
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Your rapporteur recalls that the resolution of the European Parliament of 8 June 2005 on 
Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-20131 considered it 
preferable to maintain the current system of the Solidarity Fund, when it is financed as a 
reserve outside the ceilings with a maximum amount to be mobilised only when deemed 
necessary. Moreover the Resolution clearly calls for the inclusion of the Solidarity Fund into 
the flexibility instrument as a reserve up to a maximum of EUR 6,2 billion in 2004 prices (7 
billion in current prices).

He also recalls the need to speed up procedures following the significant delays in 2005. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1
Bod 1a (nový)

1a. upozorňuje na to, že finanční prostředky uvedené v legislativním návrhu pro období po 
roce 2006 závisejí na rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci;

Pozměňovací návrh 2
Bod 1b (nový)

1b. vyzývá Komisi, aby po přijetí příštího finančního rámce předložila v případě potřeby 
návrh s cílem upravit finanční referenční částku programu;

Odůvodnění

Finanční referenční částku nelze s konečnou platností stanovit, dokud nebude přijat finanční 
výhled. Jakmile bude přijat, měla by Komise předložit legislativní návrh s cílem stanovit 
příslušnou referenční částku v souladu se stropem stanoveným ve finančním výhledu.

Návrh nařízení

Znění navržené Komisí2 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 3

  
1 Texts Adopted, P6-TA(2005)0224.
2 Úř. věst. C xx, 8.9.2005, s. xxxx.
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Bod odůvodnění 1

(1) V případě závažných katastrof nebo 
krizových situací by mělo Společenství 
ukázat svou solidaritu s dotčenými 
členskými státy a obyvatelstvem 
poskytnutím finanční pomoci, aby tak 
přispělo k urychlenému návratu k běžným 
životním podmínkám v postižených 
regionech, a přispěním k poskytnutí finanční 
náhrady pro oběti terorismu.

V případě závažných katastrof nebo 
krizových situací by mělo Společenství 
ukázat svou solidaritu s dotčenými 
členskými státy a obyvatelstvem 
neprodleným poskytnutím konkrétní 
finanční pomoci, aby tak přispělo k 
urychlenému návratu k běžným životním 
podmínkám v postižených regionech, a
přispěním k poskytnutí finanční náhrady pro 
oběti terorismu.

Odůvodnění

Má-li finanční pomoc dosáhnout svých cílů, měla by se dostat k těm, kteří ji potřebují, 
neprodleně. Několik příkladů z nedávné doby ukázalo, že prodlevy při vyřizování žádosti 
členských států ohrožují samotný smysl Fondu solidarity.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Pokud to bude pokládáno za nutné, 
měl by být Fond solidarity financován nad 
rámec stropu finančního výhledu. Aby se 
zajistilo přiměřené financování, měl by být 
Fond solidarity začleněn do rezervy 
nástroje pružnosti s částkou v maximální 
výši 7 miliard EUR.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z doporučení týkajících se Fondu solidarity obsažených v 
usnesení Evropského parlamentu o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené 
Unie na léta 2007–2013 (2004/2209(INI)) ze dne 8. června 2005. Částka je vyjádřena v 
běžných cenách (7 miliard EUR), nikoli v cenách roku 2004.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 6

(6) Závažné katastrofy, zejména katastrofy, 
které jsou přírodního původu, často postihují 
více než jednu zemi. Postihne-li způsobilý 
stát závažná katastrofa, měla by být pomoc 
poskytnuta rovněž způsobilé sousední zemi 
postižené stejnou katastrofou.

(6) Závažné katastrofy, zejména katastrofy, 
které jsou přírodního původu, často postihují 
více než jednu zemi. Postihne-li způsobilý 
stát závažná katastrofa, může být pomoc 
poskytnuta rovněž způsobilé sousední zemi 
postižené stejnou katastrofou.
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Odůvodnění

Měla by být použita stejná terminologie jako v článku 3.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 1

Na žádost způsobilého státu může Komise 
poskytnout finanční pomoc z fondu ve 
formě příspěvku, dojde-li na území 
uvedeného státu k závažné katastrofě.

Na žádost způsobilého státu může Komise 
navrhnout finanční pomoc z fondu ve formě 
příspěvku, dojde-li na území uvedeného 
státu k závažné katastrofě.

Na žádost způsobilého státu, který sdílí 
hranici se státem uvedeným v prvním 
pododstavci a byl postižen stejnou závažnou 
katastrofou, může Komise rovněž 
poskytnout pomoc z fondu tomuto státu.

Na žádost způsobilého státu, který sdílí 
hranici se státem uvedeným v prvním 
pododstavci a byl postižen stejnou závažnou 
katastrofou, může Komise rovněž 
navrhnout pomoc z fondu tomuto státu.

Odůvodnění

Komise navrhne částku, jejíž čerpání je možné pouze se schválením rozpočtového orgánu.

Pozměňovací návrh 7
Článek 5

1. Způsobilý stát může co nejdříve, 
nejpozději však do deseti týdnů ode dne 
vzniku první škody způsobené katastrofou, 
podat Komisi žádost o pomoc z fondu, 
přičemž uvede veškeré dostupné informace 
týkající se mimo jiné:

1. Způsobilý stát může co nejdříve, 
nejpozději však do deseti týdnů ode dne 
vzniku první škody způsobené katastrofou, 
podat Komisi žádost o pomoc z fondu, 
přičemž uvede veškeré dostupné informace 
týkající se mimo jiné:

a) škody způsobené katastrofou a jejího 
dopadu na dotčené obyvatelstvo a 
hospodářství;
b) rozpisu odhadovaných nákladů na 
opatření v kategoriích uvedených v článku 
4, která jsou pro danou katastrofu vhodná;

a) škody způsobené katastrofou a jejího 
dopadu na dotčené obyvatelstvo a 
hospodářství;
b) rozpisu odhadovaných nákladů na 
opatření v kategoriích uvedených v článku 
4, která jsou pro danou katastrofu vhodná;

c) jakýchkoliv jiných finančních zdrojů 
Společenství, které by mohly přispět k 
nápravě účinků katastrofy;
d) jakýchkoliv jiných vnitrostátních nebo 
mezinárodních finančních zdrojů, včetně 
veřejného a soukromého pojistného, jež by 
mohly přispět k vyrovnání nákladů na 

c) jakýchkoliv jiných finančních zdrojů 
Společenství, které by mohly přispět k 
nápravě účinků katastrofy;
d) jakýchkoliv jiných vnitrostátních nebo 
mezinárodních finančních zdrojů, včetně 
veřejného a soukromého pojistného, jež by 
mohly přispět k vyrovnání nákladů na 
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nápravu škod a zejména nákladů na 
způsobilá opatření.

nápravu škod a zejména nákladů na 
způsobilá opatření.

Informace uvedené v písmeni (a) prvního 
pododstavce zahrnují odhad výše 
celkových přímých škod způsobených 
katastrofou.

Informace uvedené v písmeni (a) prvního 
pododstavce zahrnují odhad výše 
celkových přímých škod způsobených 
katastrofou.

Poskytne-li dotčený stát z vlastního 
podnětu další informace, musí Komise 
tyto informace obdržet do jednoho měsíce 
od data podání žádosti.
Komise může rovněž požádat dotčený stát 
o další informace. Tyto informace musí 
Komise obdržet do jednoho měsíce od data 
své žádosti. 

2. Na základě informací podle odstavce 1 a 
jakýchkoliv dalších informací, které si 
Komise případně vyžádala nebo získala 
jiným způsobem, Komise posoudí, zda jsou 
splněny podmínky pro poskytnutí finanční 
pomoci v rámci tohoto nařízení.

2. Na základě informací podle odstavce 1 a 
jakýchkoliv dalších informací, které si 
Komise případně vyžádala nebo získala 
jiným způsobem, Komise posoudí, zda jsou 
splněny podmínky pro poskytnutí finanční 
pomoci v rámci tohoto nařízení.

Poskytne-li pro účely prvního pododstavce 
dotčený stát z vlastního podnětu další 
informace, musí Komise tyto informace 
obdržet do dvou měsíců od data podání 
žádosti.
Vyžádá-li si však Komise pro účely 
prvního pododstavce další informace, 
musí Komise tyto informace obdržet do 
jednoho měsíce od data své žádosti.

Toto posouzení provede Komise co 
nejdříve a nejpozději do dvou týdnů poté, 
co konečně obdržela informace uvedené v 
odstavci 1. 

(Čl. 5 odst. 1 pododstavce 2a a 2b jsou nové, ale některé úseky byly převzaty z textu Komise v 
odstavci 2 (se změnami)).

Odůvodnění

Je nezbytně nutné urychlit příslušné postupy vzhledem ke špatným zkušenostem s prodlevami 
v roce 2005.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 6 odst. 2

2. Výše zálohy vyplacené podle odst. 1 
prvního pododstavce představuje 5 %
celkové výše odhadovaných nákladů 

2. Výše zálohy vyplacené podle odst. 1 
prvního pododstavce představuje nejvýše 
5 % celkové výše odhadovaných nákladů 
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podle čl. 5 odst. 1 písm. b), avšak 
nepřesáhne 5 milionů EUR.

podle čl. 5 odst. 1 písm. b), avšak 
nepřesáhne 5 milionů EUR.

Odůvodnění

Není správné stanovovat pro všechny případy možnou výši záloh přesně na 5 %.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 7 odst. 1

1. Komise stanoví na základě posouzení 
provedeného podle čl. 5 odst. 2 co 
nejrychleji příslušnou částku případné 
finanční pomoci, která bude poskytnuta 
v rámci dostupných zdrojů.

1. Komise stanoví na základě posouzení
provedeného podle čl. 5 odst. 2 co 
nejrychleji a nejpozději do dvou týdnů 
příslušnou částku případné finanční 
pomoci, která bude poskytnuta v rámci 
dostupných zdrojů. 

Tato částka nesmí přesáhnout 50 % 
celkové výše odhadovaných nákladů podle 
čl. 5 odst. 1 písm. b).

Tato částka nesmí přesáhnout 50 % 
celkové výše odhadovaných nákladů podle 
čl. 5 odst. 1 písm. b).

Doprovodné rozpočtové návrhy, jak jsou 
dále popsány v článku 8, jsou 
vypracovány souběžně se stanovením 
odpovídající částky a Komise je předloží
zároveň s touto částkou. 
Celý postup předkládání všech nezbytných 
návrhů pro čerpání fondu, jak je stanoven 
i s lhůtami v předchozích odstavcích, 
nesmí trvat déle než 3 měsíce od obdržení 
žádosti dotčeného členského státu.

Odůvodnění

Je nezbytně nutné urychlit příslušné postupy vzhledem ke špatným zkušenostem s prodlevami 
v roce 2005.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 8 odst. 2

2. Jakmile jsou uvedené prostředky 
rozpočtovým orgánem dány k dispozici, 
přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku, přičemž vezme v úvahu 
jakoukoliv zálohu vyplacenou podle čl. 6 
odst. 1.

2. Pokud budou uvedené prostředky 
rozpočtovým orgánem dány k dispozici, 
přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku, přičemž vezme v úvahu 
jakoukoliv zálohu vyplacenou podle čl. 6 
odst. 1.
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Odůvodnění

I když se zřejmě nedá očekávat, že by v praxi nastal nějaký problém, nelze ve znění tohoto 
legislativního textu předjímat jako samozřejmost, že prostředky vždy budou dány k dispozici.
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