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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

The major floods in Central Europe in 2002 showed that emergency situations require action 
at EU level. As a consequence, the European Solidarity Fund (EUSF) was created (Council 
Regulation (EC) 2012/2002) and has since been mobilized to help Member States and countries 
negotiating their accession to cope with disasters of natural origin. 

The current Commission proposal is based on the existing EUSF while enlarging its scope 
and improving its operation mechanism. The thematic scope is enlarged to cover not only 
major crisis situations resulting from natural disasters but also to include industrial / 
technological disasters, public health threats and acts of terrorism.

Furthermore, it is suggested to lower the threshold for mobilisation of the Fund from EUR 3 
billion or 0.6% of GNI of the affected country to EUR 1 billion or 0.5% respectively.

The Draftswoman endorses in principle the enlarged scope and the new threshold. She feels, 
however, that the decision of whether to award financial assistance should not be left at the 
discretion of the European Commission, once the criteria for a major disaster have been 
fulfilled (Article 2 of the Commission proposal). 

The Draftswoman also believes that assistance to the victims of acts of terrorism should not 
be explicitly included in the list of eligible operations (Article 4), but should rather be 
mentioned in connection with the general assistance for victims of all kinds of emergency 
situations. Besides, she believes that it is not appropriate to include in this list assistance for 
victims without any time limit; long-term assistance, which is possibly necessary, should be 
provided by the Member States and their social security systems. Another important change 
the draftswoman would like to see concerns the deadline to submit an application for 
assistance. The reference to the first damage caused by the disaster risks to exclude 
applications where a disaster progresses slowly. The draftswoman tables further amendments 
where she feels that the text needs clarification.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře a radiačních 
ohrožení, nebo v důsledku mimořádných 
situací v oblasti veřejného zdraví, zejména 
úředně vyhlášené chřipkové pandemie, nebo 
teroristických činů. Stávající nástroje 
hospodářské a sociální soudržnosti jsou 
schopné financovat opatření na prevenci 
rizik a opravu poškozené infrastruktury. 
Fond solidarity Evropské unie zřízený 
nařízením Rady (ES) č. 2012/2002  
umožňuje, aby Společenství pomohlo při 
mobilizaci záchranných služeb s cílem 
uspokojit okamžité potřeby obyvatelstva a 
přispět k brzké rekonstrukci poškozené 
klíčové infrastruktury, aby mohlo v 
regionech postižených katastrofou dojít k 
obnově hospodářské činnosti. Uvedený fond 
je však omezen především na přírodní 
katastrofy. Mělo by být přijato ustanovení, 
které by Společenství umožnilo zasáhnout v 
případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu.

průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře a radiačních 
ohrožení, nebo v důsledku mimořádných 
situací v oblasti veřejného zdraví, zejména 
úředně vyhlášené chřipkové pandemie, nebo 
teroristických činů. Stávající nástroje 
hospodářské a sociální soudržnosti jsou 
schopné financovat opatření na prevenci 
rizik a opravu poškozené infrastruktury. 
Fond solidarity Evropské unie zřízený 
nařízením Rady (ES) č. 2012/2002  
umožňuje, aby Společenství pomohlo při 
mobilizaci záchranných služeb s cílem 
uspokojit okamžité potřeby obyvatelstva a 
přispět k brzké rekonstrukci poškozené 
klíčové infrastruktury, aby mohlo v 
regionech postižených katastrofou dojít k 
obnově hospodářské činnosti. Uvedený fond 
je však omezen především na přírodní 
katastrofy. Mělo by být přijato ustanovení, 
které by Společenství umožnilo zasáhnout v 
případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu, a v případech ohrožení 
veřejného zdraví, které mohou mít 
přeshraniční důsledky v členských státech.

Pozměňovací návrh 2
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, měla by být pomoc
po důkladném přezkoumání poskytnuta 
rovněž způsobilé sousední zemi postižené 
stejnou katastrofou.

Odůvodnění

V případě pomoci třetím zemím je nutné stanovit určitá omezení.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 odst. 2 písm. b)

b) průmyslové a technologické katastrofy; b) průmyslové a technologické katastrofy,
na něž se nevztahuje občanskoprávní 
odpovědnost;
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Odůvodnění

V případě průmyslových a technologických katastrof by mělo být jasně stanoveno, že za škody
nese odpovědnost příslušná strana. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 2 odst. 1

Pro účely tohoto nařízení se za závažnou 
katastrofu považuje katastrofa, jež má 
alespoň v jednom způsobilém státě za 
následek přímé škody v odhadované výši 
přesahující 1 miliardu EUR v cenách roku 
2007 nebo škody vyšší než 0,5 % hrubého 
národního důchodu dotčeného státu.

Pro účely tohoto nařízení se za závažnou 
katastrofu považuje katastrofa, jež má 
alespoň v jednom způsobilém státě za 
následek přímé škody v odhadované výši 
přesahující 3 miliardy EUR v cenách roku 
2007 nebo škody vyšší než 0,6 % hrubého 
národního důchodu dotčeného státu.

Odůvodnění

Je nutné zachovat staré prahové částky, jinak žádosti o pomoc z Fondu solidarity budou 
uplatňovány příliš často.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 3 odst. 1

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

1. Na žádost způsobilého státu navrhne
Komise finanční pomoc z fondu ve formě 
příspěvku, dojde-li na území uvedeného 
státu k závažné katastrofě nebo k ohrožení 
veřejného zdraví, které mohou mít 
přeshraniční důsledky v členských státech.

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, navrhne Komise rovněž pomoc 
z fondu tomuto státu.

Odůvodnění

Pokud jsou splněna kritéria uvedená v článku 2, měla by Komise vždy navrhnout finanční 
pomoc. Pro případy týkající se veřejného zdraví, jako jsou epidemie nebo chřipková 
pandemie, které mohou mít přeshraniční důsledky v členských státech, by měla existovat 
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zvláštní ustanovení pro pomoc a podporu. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 4 písm. b)

b) okamžitá lékařská pomoc a opatření na 
ochranu obyvatelstva proti bezprostřednímu 
ohrožení zdraví, včetně nákladů na očkovací 
látky, léky, zdravotnické produkty, vybavení 
a infrastrukturu použitou během mimořádné 
situace;

b) okamžitá a krátkodobá lékařská pomoc –
která může mít preventivní charakter - a 
opatření na ochranu obyvatelstva proti 
bezprostřednímu přeshraničnímu ohrožení 
zdraví, včetně nákladů na očkovací látky, 
léky, zdravotnické produkty, vybavení a 
infrastrukturu použitou během mimořádné 
situace způsobené jednou z katastrof 
uvedených v čl. 1 odst. 2;

Odůvodnění

U všech druhů mimořádných událostí, ať už v případě přírodních, průmyslových nebo 
technologických katastrof, mimořádných událostí ohrožujících veřejné zdraví nebo v případě
teroristického činu, je třeba počítat s krátkodobými opatřeními zaměřenými na ochranu 
veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 písm. g)

g) lékařská, psychologická a sociální 
pomoc přímým obětem teroristických činů a 
jejich rodinám.

vypouští se

Odůvodnění

V případě teroristických činů je okamžitá lékařská pomoc zahrnuta v článku 4b. Za 
krátkodobou psychologickou a sociální pomoc jsou odpovědné členské státy. EU nemůže 
zajistit dlouhodobou pomoc, která je spíše součástí národních bezpečnostních systémů. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 5 odst. 1 úvodní část

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, kdy 
orgány byly poprvé upozorněny na vznik 
počáteční škody způsobené závažnou
katastrofou, podat Komisi žádost o pomoc z 
fondu, přičemž uvede veškeré dostupné 
informace týkající se mimo jiné:
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Odůvodnění

Původní škoda nemusí být kvůli pomalému postupu vždy zaznamenána. Je zapotřebí, aby 
členské státy měly právní jistotu ohledně možnosti uplatnit vlastní „první oznámení“ ve lhůtě
deseti týdnů.  

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1 písm. a)

a) škody způsobené katastrofou a jejího 
dopadu na dotčené obyvatelstvo a 
hospodářství;

a) škody způsobené katastrofou a jejího 
dopadu na dotčené obyvatelstvo, životní 
prostředí, okolní přírodu a hospodářství;

Odůvodnění

Při dopravních katastrofách nejen umírají lidé, ale rovněž trpí životní prostředí.

Teroristické útoky na stavby a památky s velkým kulturním nebo uměleckým významem pro 
Evropu, jako je např. Louvre, Koloseum nebo Britské muzeum, a z nich plynoucí škody 
nemohou být na základě stávajících opatření adresovány Komisi formou odůvodněné žádosti 
o pomoc z Fondu solidarity. Katastrofy nebývalého rozsahu, které postihují velké oblasti, ničí 
cenné ekosystémy, v nichž lidé žijí a hospodaří. Například sucho, které postihlo Portugalsko a 
části Španělska v létě 2005, bylo doprovázeno lesními požáry, jež nebylo snadné uhasit. Tyto 
požáry způsobily velké ztráty nejen lidem a hospodářství, ale především utrpěla biologická 
rozmanitost v Evropě. Velké záplavy v deltě Dunaje by mohly zcela zničit chráněné oblasti 
(mokřiny s vodním ptactvem).   

Pozměňovací návrh 10
Čl. 6 odst. 2a (nový)

2a. Je třeba výslovně zmínit podmínky pro 
navrácení částky.

Odůvodnění

Mělo by se jasným způsobem stanovit, že pokud následné hodnocení pomoci odhalí 
nezpůsobilost pro poskytnutí pomoci, bude muset být záloha vrácena.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1

2. Dospěla-li Komise na základě posouzení 
provedeného podle čl. 5 odst. 2 k závěru, že 
podmínky pro poskytnutí pomoci v rámci 

2. Dospěla-li Komise na základě posouzení 
provedeného podle čl. 5 odst. 2 k závěru, že 
podmínky pro poskytnutí pomoci v rámci 
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tohoto nařízení nejsou splněny, oznámí to 
dotčenému státu.

tohoto nařízení nejsou splněny, oznámí to co 
nejrychleji dotčenému státu.

Odůvodnění

Souvisí s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 9 odst. 2

2. Přijímající stát použije příspěvek, jakož i 
jakýkoliv úrok z něj získaný do osmnácti 
měsíců ode dne vzniku první škody na 
financování způsobilých opatření 
provedených po uvedeném datu.

2. Přijímající stát použije příspěvek, jakož i 
jakýkoliv úrok z něj získaný do osmnácti 
měsíců ode dne, kdy byly orgány poprvé 
upozorněny na vznik počáteční škody
způsobené závažnou katastrofou, na 
financování způsobilých opatření 
provedených po uvedeném datu.

Odůvodnění

Souvisí se změnou úvodní části článku 5.

Pozměňovací návrh 13
Článek 19

Do 1. července každého roku, s účinkem od 
[rok následující po roce, v němž toto 
nařízení začne platit], předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
činnosti v rámci tohoto nařízení v 
předcházejícím roce. Tato zpráva bude 
obsahovat zejména informace týkající se 
předložených žádostí, přijatých rozhodnutí o 
poskytnutí příspěvku a ukončení 
poskytované finanční pomoci.

Do 1. července každého roku, s účinkem od 
[rok následující po roce, v němž toto 
nařízení začne platit], předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
činnosti v rámci tohoto nařízení v 
předcházejícím roce. Tato zpráva bude 
obsahovat zejména informace týkající se 
předložených žádostí, přijatých rozhodnutí o 
poskytnutí příspěvku, ukončení poskytované 
finanční pomoci a provedených operací.

Odůvodnění

Výroční zpráva bude obsahovat nejen seznam žádostí a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, ale 
může také poskytovat přehled o provedených operacích. V případě budoucích závažných 
katastrof ji mohou využít členské státy pro důvodné a užitečné operace.
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