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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 12
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.

(1) V případě závažných katastrof nebo 
závažných 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. 

Or. en
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Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 13
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.

(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. 

Or. pt

Odůvodnění 

Finanční kompenzace by měla být rozšířena na všechny oběti krizových situací a katastrof 
pokrytých tímto nařízením. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 14
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.

(1) Pojmem „katastrofa“ se rozumí jakákoli 
ničivá událost, která způsobí vážné škody 
obyvatelstvu a životnímu prostředí, jako 
jsou povodně, požáry a sucha, a vzhledem 
k těmto důvodům v případě závažných 
katastrof nebo krizových situací by mělo 
Společenství ukázat svou solidaritu s 
dotčenými členskými státy a zejména s 
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 
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katastrof a teroristických činů. 

Or. es

Odůvodnění 

Pojem „katastrofa“ by měl být definován, protože to umožní stanovit rozsah a závažnost 
každé katastrofy. Navíc lidé postižení jakýmkoli druhem katastrofy jsou oběťmi, kdykoli se 
jejich běžné životní podmínky změní, a to ať už po ekonomické či psychologické stránce. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 15
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.

(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, aniž by však 
nahrazovalo příslušné veřejné a soukromé 
instituce.

Or. fr

Odůvodnění 

Solidarita EU by neměla nahrazovat snahy členských států nebo pojištění, ale měla by 
uplatňovat zásadu subsidiarity. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 1a (nový)

(1a) Fond solidarity umožňuje Společenství
zasahovat v případě katastrof nebo 
rozsáhlých krizových situací. To rovněž 
podstatně přispěje k tomu, aby byla Unie 
schopná účinněji a cíleněji zasahovat v 
oblastech, kde občané její zásah očekávají. 
Z tohoto důvodu je nutno zajistit dostatečné 
finanční vybavení fondu v souladu s
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rozsahem jeho působnosti, aby bylo 
Společenství schopno pokračovat 
v rozšiřování za podmínek, jež odpovídají 
očekávání jejích občanů. To znamená, že je 
třeba, aby Společenství mohlo v jasně 
definovaných oblastech působnosti 
disponovat dostatečnými prostředky, a to i 
ve zvláště krizových letech. 

Or. pt

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh posiluje charakter Fondu solidarity a umožňuje Společenství 
zasahovat v případě závažných katastrof nebo krizových situací.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 2

(2) Společenství by mělo rovněž ukázat 
solidaritu se zeměmi, s nimiž se jedná o 
přistoupení k Evropské unii.

(2) Společenství by mělo rovněž ukázat 
solidaritu se zeměmi, s nimiž se jedná o 
přistoupení k Evropské unii, což vytváří 
potřebu zavedení dalších mimořádných 
mechanismů, jež by umožnily Unii 
uspokojit potřeby vzniklé v souvislosti se 
závažnými katastrofami.

Or. es

Odůvodnění 

I když byl objem finančního krytí dostatečný, aby pokryl požadavky obdržené v posledních 
letech, není jisté, zda by dokázal uspokojit potřeby vzniklé v případě závažných katastrof, jako 
je například zemětřesení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 3

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 
průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře a radiačních 
ohrožení, nebo v důsledku mimořádných 

Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mají obvykle původ v přírodních, 
průmyslových a technologických 
událostech. Stávající nástroje hospodářské a 
sociální soudržnosti jsou schopné financovat 
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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.

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 
postižených osob a přispět k brzké 
rekonstrukci poškozené klíčové 
infrastruktury, aby mohlo v regionech 
postižených katastrofou dojít k obnově 
hospodářské a společenské činnosti. 
Přestože je však uvedený fond omezen 
především na přírodní katastrofy, je rovněž 
nezbytné, aby měla Evropská unie 
k dispozici spolehlivý a pružný nástroj, 
který by umožňoval Společenství vyslat 
jasný signál občanům postiženým závažnou 
mimořádnou situací, jako je teroristický 
útok. 

Or. es

Odůvodnění 

Unie by dnes měla více než kdy jindy při provádění svých akcí být svým občanům co 
nejblížeji. Lidé postižení jakoukoli událostí nebo katastrofou jsou oběťmi, kdykoli se jejich 
běžné životní podmínky změní, a to ať už po ekonomické či psychologické stránce. 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních 
událostí s okamžitými ničivými účinky, jako 
jsou záplavy a lesní požáry, nebo události 
charakteristické pozvolným vývojem, jako 
jsou sucha, v důsledku 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 
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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.

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.

Or. pt

Odůvodnění 

Vzhledem k neexistenci jasné definice „přírodní katastrofy“ bude správné vyjasnit situace, 
k nimž dochází nejčastěji. Musíme rovněž vzít do úvahy schopnost reakce na pomalu se 
vyvíjející katastrofy, jako jsou sucha. 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 3

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

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

klíčové infrastruktury, jakož i k ochraně 
postiženého reprodukčního potenciálu, 
zvláště s ohledem na živá zvířata vysoké 
genetické a reprodukční hodnoty, 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.

Or. pt

Odůvodnění 

Vzhledem k neexistenci jasné definice „přírodní katastrofy“ bude správné vyjasnit situace, 
k nimž dochází nejčastěji. Musíme rovněž vzít do úvahy schopnost reakce na pomalu se 
vyvíjející katastrofy, jako jsou sucha. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 
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, požárů, sucha nebo 
povodní. 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 
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které by Společenství umožnilo zasáhnout 
v případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu.

v případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu a kde nelze dostatečně 
stanovit odpovědnost.

Or. pt

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zahrnout všechny možné druhy přírodních katastrof.  

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné ekologické, průmyslové a 
technologické katastrofy mohou nastat 
v důsledku přírodních nebo člověkem 
zaviněných 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 určen především pro přírodní 
katastrofy. Mělo by být přijato ustanovení, 
které by Společenství umožnilo zasáhnout 
v případě krizových situací, které nejsou 
přírodního původu.

Or. it

Odůvodnění 

Mělo by se rozlišovat mezi „přírodními“ katastrofami a krizovými situacemi různého původu 
a s různými účinky. Pojem „přírodní katastrofy“ může být zavádějící, protože by mohl 
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z rozsahu působnosti tohoto nařízení vylučovat všechny uvedené situace, jako je například 
většina požárů, které nebyly způsobeny přírodními příčinami, ale zlovolným či trestným 
zásahem člověka. Vhodnější je použití výrazu „ekologické katastrofy“, který popisuje 
důsledky katastrofy, a nikoli na její příčinu.  

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné katastrofy nebo závažné krizové 
situace mohou nastat v důsledku přírodních, 
průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře a radiačních 
ohrožení, nebo v důsledku mimořádných 
situací v oblasti veřejného zdraví, zejména 
úředně vyhlášené chřipkové pandemie.
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.

Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi.
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Pozměňovací návrh, který předložil Simon Busuttil

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 
průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře a radiačních 
ohrožení, v důsledku mimořádných situací v 
oblasti veřejného zdraví nebo teroristických 
útoků. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 3

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

(3) Závažné katastrofy nebo krizové situace 
mohou nastat v důsledku přírodních, 
průmyslových a technologických událostí, 
včetně znečištění moře, povodní, požárů, 
sucha, mrazu a radiačních ohrožení, nebo v 
důsledku mimořádných situací v oblasti 
veřejného zdraví, zejména úředně vyhlášené 
chřipkové pandemie, nebo teroristických 
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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.

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.

Or. es

Odůvodnění 

Sucho a mráz by měly být považovány za vážné přírodní katastrofy vzhledem k rozsahu a 
povaze škod způsobených v zemědělství a míře dlouhodobého dopadu na hospodářství 
postižených regionů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 26
Bod odůvodnění 3

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

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



PE 369.847v01-00 12/62 AM\600565CS.doc
Externí překlad

CS

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.

přispět k brzké rekonstrukci poškozené 
klíčové infrastruktury, aby mohlo v 
regionech postižených katastrofou dojít k 
obnově hospodářské činnosti a 
zaměstnanosti. Mělo by být přijato 
ustanovení, které by Společenství umožnilo 
zasáhnout v případě krizových situací, které 
nejsou přírodního původu.

Or. pt

Odůvodnění 

Je důležité zdůraznit otázku zaměstnanosti v postižených regionech.  

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Zkušenost nabytá v prvních letech 
využívání Fondu solidarity ukazuje na 
potřebu vyjasnit jeho použití v případě 
přírodních katastrof.  V těchto případech je 
finanční pomoc potřebná jak v případě 
katastrof, které nastávají rychle a lze je 
hned bezprostředně rozpoznat (jako 
zemětřesení, povodně a lesní požáry), tak v 
případě katastrof, které jsou důsledkem 
pozvolného vývoje či trvalého zhoršování 
dané situace (jako jsou rozsáhlá nebo 
extrémní sucha či epidemie). Toto rozlišení 
je rovněž důvodem, zejména ve druhém 
z uvedených případů, proč by měla být do 
tohoto nařízení zařazena definice 
okamžiku, od kdy má být určitá událost 
považována za katastrofu, a proč by měla 
být upravena pravidla způsobilosti tak, aby 
zohledňovala charakteristické znaky, 
intenzitu a trvání příslušné události, a 
zajišťovala tak, že prostředky z fondu 
budou pokrývat specifická opatření přijatá 
pro každý druh katastrofy. 

Or. pt
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Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Finanční pomoc je potřebná jak 
v případě katastrof, které nastávají rychle a 
lze je hned bezprostředně rozpoznat (jako 
zemětřesení, povodně a lesní požáry), tak v 
případě katastrof, které jsou důsledkem 
pozvolného vývoje či trvalého zhoršování 
dané situace (jako jsou rozsáhlá nebo 
extrémní sucha či epidemie). Toto rozlišení 
je rovněž důvodem, proč by měla být do 
tohoto nařízení zařazena definice 
okamžiku, od kdy má být určitá událost 
považována za katastrofu, a proč by měla 
být upravena pravidla způsobilosti tak, aby 
zohledňovala charakteristické znaky, 
intenzitu a trvání příslušné události, a 
zajišťovala tak, že prostředky z fondu 
budou pokrývat specifická opatření přijatá 
pro každý druh katastrofy. 

Or. pt

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je definovat okamžik, od kdy lze nějakou událost 
považovat za katastrofu, aby mohla být upravena kritéria způsobilosti. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Tento fond by měl zahrnovat 
poskytování pomoci v případech 
bezprostředního ohrožení veřejného zdraví, 
jež může mít přeshraniční dopad v 
členských státech. 

Or. el
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Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Pomoc Společenství musí být 
poskytována nejen v případě katastrof, 
které nastávají rychle a lze je hned 
bezprostředně rozpoznat, ale také v případě 
katastrof, které jsou výsledkem pozvolného 
vývoje či trvalého zhoršování dané situace, 
jako jsou sucha.  

Or. pt

Odůvodnění 

V případě zemětřesení, povodně nebo požáru není obtížné odhadnout okamžité škody.  
Mnohem déle to může trvat v případě sucha, kde může být v krátkodobém horizontu těžké 
odhadnout způsobené škody, jakkoli mohou být stejně závažné.  

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů.  Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů.  
Regiony mohou využívat pomoc v rámci 
fondu, pokud byly postiženy závažnými 
katastrofami, a to především katastrofami 
přírodního původu, které postihly většinu 
obyvatel a měly vážný dopad na životní 
podmínky a ekonomickou stabilitu těchto 
regionů.  Je zapotřebí zvážit zvláštní situaci 
odlehlých a izolovaných regionů, například 
ostrovních a nejvzdálenějších regionů.
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Or. es

Odůvodnění 

Regionální složka Fondu solidarity podle současného nařízení se ukázala jako velmi cenná 
při umožňování poskytování pomoci v případě katastrof regionální povahy, kde způsobené 
škody nedosáhly obecného prahu, způsobily však závažné škody postiženým regionům. 
Domníváme se proto, že by tato regionální složka měla zůstat zachována i v novém nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž 
následky jsou obzvláště závažné, avšak 
které nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů. Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti. V případě teroristického útoku 
by Společenství mělo reagovat na události i 
tehdy, kdy hmotná škoda nedosáhne prahu 
pro uvolnění prostředků fondu, přitom však 
budou důsledky takového útoku natolik 
závažné, že se solidarita Společenství stane 
nezbytnou. Je zapotřebí zvážit zvláštní 
situaci odlehlých a izolovaných regionů, 
například ostrovních a nejvzdálenějších 
regionů, na základě posíleného partnerství. 

Or. pt

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu se zněním navrhovatele a jeho cílem je vyjasnit, jak by 
Společenství mělo reagovat na mimořádné situace způsobené teroristickými činy, a přihlíží 
přitom ke vztahům mezi vzdálenými a izolovanými ostrovy nebo odlehlými regiony a 
Společenstvím. 

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
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omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž 
následky jsou obzvláště závažné, avšak 
které nemohou být z důvodu své povahy
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů.  Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

omezena na závažné katastrofy. Komise by 
měla být rovněž schopna reagovat na 
situace způsobené závažnými zdravotními 
krizemi a teroristickými činy, jejichž 
následky nemohou být posouzeny pouze na 
základě hmotné škody, přitom však vyžadují 
pohotový a jasný projev solidarity 
Společenství. Je zapotřebí zvážit zvláštní 
situaci odlehlých a izolovaných regionů, 
například ostrovních a nejvzdálenějších 
regionů.

Or. it

Odůvodnění 

Nezdá se vhodné přijmout příliš vágní a dvojznačnou formulaci, kterou užívá Komise („určitá 
míra politického posouzení“), když chceme ustanovit možnost aktivace fondu v případě 
zdravotních krizí a teroristických činů. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů. Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních 
a nejvzdálenějších regionů.

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá omezená míra politického uvážení, 
aby bylo možné reagovat na události, jejichž 
následky jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí. 

Or. en

Odůvodnění 

Všem regionům členských států EU by se mělo dostávat stejného zacházení, pokud jde o 
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finanční podporu poskytovanou v rámci FSEU.

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů. Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 
jak je tomu zejména v případě pomalu se 
vyvíjejících katastrof, jako je sucho,
závažných zdravotních krizí a teroristických 
činů.  Je zapotřebí zvážit zvláštní situaci 
odlehlých a izolovaných regionů, například 
ostrovních a nejvzdálenějších regionů.

Or. pt

Odůvodnění 

Jelikož sucho je pomalu se vyvíjející přírodní katastrofa, která má zvláště závažné důsledky, 
je nezbytné, aby při jejím vyhodnocování bylo přihlíženo k politickým kritériím. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 5

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody, 

(5) V souladu se zásadou subsidiarity by 
opatření v rámci tohoto nařízení měla být 
omezena na závažné katastrofy. Tato 
opatření by měla být vymezena v závislosti 
na oblasti; ovšem měla by být umožněna 
určitá míra politického posouzení, aby bylo 
možné reagovat na události, jejichž následky 
jsou obzvláště závažné, avšak které 
nemohou být z důvodu své povahy 
posouzeny pouze na základě hmotné škody. 
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jak je tomu zejména v případě závažných 
zdravotních krizí a teroristických činů. Je 
zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých a 
izolovaných regionů, například ostrovních a 
nejvzdálenějších regionů.

Je zapotřebí zvážit zvláštní situaci odlehlých 
a izolovaných regionů, například ostrovních 
a nejvzdálenějších regionů.

Or. pt

Odůvodnění 

Zmíněná „míra politického posouzení“ by se měla vztahovat na všechny katastrofy a krize 
zahrnuté do tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a). Zkušenost nabytá během prvních let 
uplatňování Fondu solidarity ukázala 
obtíže jeho použití v případech pomalu se 
rozvíjejících katastrof. Toto nařízení musí 
proto zahrnovat jasnou definici okamžiku, 
kdy vzniká nárok na vznesení požadavku.  
Rovněž je nezbytné přijmout pravidla 
způsobilosti pro charakteristické znaky, 
intenzitu a trvání příslušné události, 
konkrétně zajištěním finančního krytí 
specifických opatření přijatých pro tento 
druh katastrofy.

Or. pt

Odůvodnění 

V případě zemětřesení, povodně nebo požáru není obtížné odhadnout okamžité škody.  
Mnohem déle to může trvat v případě sucha, kde může být v krátkodobém horizontu těžké 
odhadnout způsobené škody, jakkoli mohou být stejně závažné.  

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) K zajištění zásahu v případě katastrof, 
které mohou být sice závažné, ale nemusejí 
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přitom dosahovat prahových požadavků, by 
mělo být ve výjimečných případech možné 
poskytovat pomoc tam, kde je většina 
obyvatel daného regionu postižena 
závažnou katastrofou, která má vážné a 
trvalé následky pro každodenní život. 

Or. pt

Odůvodnění 

Je rovněž důležité přihlížet k mimořádným regionálním katastrofám – srov. nařízení č. 
2012/2002.

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 5b (nový)

(5a) Zkušenost nabytá v prvních letech 
využívání Fondu solidarity ukazuje na 
potřebu vyjasnit jeho použití v případě 
přírodních katastrof. V těchto případech je 
finanční pomoc potřebná jak v případě 
katastrof, které nastávají rychle a lze je 
hned bezprostředně rozpoznat (jako 
zemětřesení, povodně a lesní požáry), tak v 
případě katastrof, které jsou důsledkem 
pozvolného vývoje či trvalého zhoršování 
dané situace (jako jsou rozsáhlá nebo 
extrémní sucha či epidemie). Toto rozlišení 
je rovněž důvodem, zejména ve druhém 
z uvedených případů, proč by měla být do 
tohoto nařízení zařazena definice 
okamžiku, od kdy má být určitá událost 
považována za katastrofu, a proč by měla 
být upravena pravidla způsobilosti tak, aby 
zohledňovala charakteristické znaky, 
intenzitu a trvání příslušné události, a 
zajišťovala tak, že prostředky z fondu 
budou pokrývat specifická opatření přijatá 
pro každý druh katastrofy. 

Or. pt

Odůvodnění 

Vzhledem ke zkušenostem s uplatňováním Fondu solidarity od roku 2002 je velice důležité 
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rozlišovat mezi katastrofami, které nastávají neočekávaně, jako jsou záplavy nebo požár, a 
katastrofami, jako je sucho nebo epidemie, které se šíří mnohem pomaleji. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 10

(10) Aby bylo Společenství schopno 
zasáhnout v případě, že ve stejném roce 
dojde k více závažným katastrofám, je 
zapotřebí obezřetného finančního řízení.

(10) Aby bylo Společenství schopno 
zasáhnout v případě, že dojde k sérii 
závažných katastrof v relativně krátkém 
období, je zapotřebí obezřetného finančního 
řízení.

Or. fr

Odůvodnění 

Fond solidarity musí být schopen reagovat na důsledky série katastrof, které nastanou krátce 
po sobě. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 12

(12) Mechanismy pro vyplacení a využití 
příspěvků poskytnutých v rámci tohoto 
nařízení by měly odrážet naléhavost situace. 
Proto by měla být stanovena lhůta pro 
využití poskytnuté finanční pomoci. 

(12) Mechanismy pro vyplacení a využití 
příspěvků poskytnutých v rámci tohoto 
nařízení by měly odrážet naléhavost situace.
Proto by měla být v dohodě s dotčeným 
členským státem/dotčenými členskými státy 
stanovena odpovídající lhůta pro využití 
poskytnuté finanční pomoci. 

Or. en

Odůvodnění 

Mechanismus vyplácení a využívání příspěvků poskytovaných v rámci tohoto nařízení by měl 
odrážet naléhavost situace a přitom respektovat zásadu subsidiarity i zásadu řádné finanční 
správy.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 13
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(13) Může být žádoucí, aby stát, který je 
příjemcem pomoci, zapojil v souladu se 
svým specifickým ústavním, 
institucionálním, právním nebo finančním 
rámcem do uzavření a uplatnění prováděcích 
dohod regionální nebo místní úřady. 
Přijímající stát by však měl zůstat 
odpovědný za provádění pomoci a za řízení 
a kontrolu opatření, na něž byly poskytnuty 
finanční prostředky Společenství v souladu v 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen „finanční 
nařízení“).

(13) Stát, který je příjemcem pomoci, se v 
souladu se svým specifickým ústavním, 
institucionálním, právním nebo finančním 
rámcem zapojí do uzavření a uplatnění 
prováděcích dohod regionální nebo místní 
úřady. Přijímající stát by však měl zůstat 
odpovědný za provádění pomoci a za řízení 
a kontrolu opatření, na něž byly poskytnuty 
finanční prostředky Společenství v souladu v 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen „finanční 
nařízení“).

Or. pt

Odůvodnění 

Zapojení regionálních a místních orgánů do projednávání a řízení prováděcích dohod bude 
nezbytné pro dosažení schválených cílů.  

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 43
Bod odůvodnění 13

(13) Může být žádoucí, aby stát, který je 
příjemcem pomoci, zapojil v souladu se 
svým specifickým ústavním, 
institucionálním, právním nebo finančním 
rámcem do uzavření a uplatnění prováděcích 
dohod regionální nebo místní úřady.
Přijímající stát by však měl zůstat 
odpovědný za provádění pomoci a za řízení 
a kontrolu opatření, na něž byly poskytnuty 
finanční prostředky Společenství v souladu v 
nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 
ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství (dále jen „finanční 
nařízení“).

(13) Stát, který je příjemcem pomoci, se
musí v souladu se svým specifickým 
ústavním, institucionálním, právním nebo 
finančním rámcem zapojit do uzavření a 
uplatnění prováděcích dohod regionální 
nebo místní úřady. Přijímající stát by však 
měl zůstat odpovědný za provádění pomoci 
a za řízení a kontrolu opatření, na něž byly 
poskytnuty finanční prostředky Společenství 
v souladu v nařízením Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 
se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství (dále jen 
„finanční nařízení“).

Or. fr
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Odůvodnění 

Dopad přírodních katastrof je v podstatě lokání a členské státy by s přihlédnutím k zásadě 
subsidiarity měly zapojit příslušné místní a regionální orgány do realizace pomoci. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 44
Bod odůvodnění 15

(15) Akce Společenství by neměla zbavovat 
odpovědnosti třetí osoby, jež škody 
způsobily a jsou za ně podle zásady 
„znečišťovatel platí“ odpovědné v první 
řadě, nebo odrazovat členské státy a 
Společenství od preventivních opatření.

(15) Akce Společenství by neměla zbavovat 
odpovědnosti třetí osoby, jež škody 
způsobily a jsou za ně podle zásady 
„znečišťovatel platí“ odpovědné v první 
řadě, nebo odrazovat členské státy a 
Společenství od preventivních opatření, ani 
by neměla nahrazovat veřejné ani 
soukromé pojištění.

Or. fr

Odůvodnění 

Solidarita by neměla být vnímána jako náhrada dalších opatření. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 45
Bod odůvodnění 21

(21) Mělo by být přijato ustanovení týkající 
se technické pomoci na solidární opatření v 
rámci tohoto nařízení, aby se zlepšila 
schopnost Komise posuzovat žádosti, které 
jsou jí předkládány.

(21) Mělo by být přijato ustanovení týkající 
se technické pomoci na solidární opatření v 
rámci tohoto nařízení, aby se zlepšila 
schopnost členských států předkládat 
Komisi a každému dalšímu příslušnému 
orgánu kompletní žádost o pomoc a 
schopnost Komise posuzovat žádosti, které 
jsou jí předkládány.

Or. en

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít rovněž možnost pokrýt některé ze svých výdajů spojené 
s vypracováním žádosti o dostupné prostředky v rámci technické pomoci na zaplacení nutné 
odborné pomoci.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 46
Bod odůvodnění 23

(23) Toto nařízení by se mělo použít ode dne 
použitelnosti finančních výhledů pro 
období 2007–2013,

(23) Toto nařízení by se mělo použít od 
dvacátého dne následujícího po jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. pt

Odůvodnění 

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost poté, co bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 47
Čl. 1 odst. 1

1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“), aby Společenství mohlo 
reagovat na závažné katastrofy postihující 
členské státy nebo kandidátské země 
zapojené do přístupových jednání s 
Evropskou unií (dále jen „způsobilé státy“).

1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“), aby Společenství mohlo 
reagovat na závažné katastrofy nebo krizové 
situace postihující členské státy nebo 
kandidátské země zapojené do přístupových 
jednání s Evropskou unií (dále jen 
„způsobilé státy“).

Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi.

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 48
Čl. 1 odst. 1

1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“), aby Společenství mohlo 

1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“), aby Společenství mohlo 
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reagovat na závažné katastrofy postihující 
členské státy nebo kandidátské země 
zapojené do přístupových jednání s 
Evropskou unií (dále jen „způsobilé státy“).

reagovat na závažné katastrofy způsobené 
jinak než selháním lidského faktoru nebo 
nedbalostí, postihující členské státy (dále jen 
„způsobilé státy“).

Or. en

Odůvodnění 

Evropská unie by měla projevit solidaritu v případech, kde neexistují jiná opatření pro 
zajištění pomoci. Na případy, kdy je závažná katastrofa způsobena selháním lidského faktoru 
nebo nedbalostí, by se neměla pomoc EU vztahovat, neboť existují jiné zdroje financování 
(např. pojištění). Vzhledem k tomu, že celkový rozpočet fondu se nemění, přestože se zvýšil 
počet členských států, měla by pomoc kandidátským zemím zůstat omezena jen na 
nejnaléhavější případy, aby zůstal dostatečný rozpočet pro případ katastrof, které mohou 
nastat na území Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 49
Čl. 1 odst. 1

1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské unie 
(dále jen „fond“), aby Společenství mohlo 
reagovat na závažné katastrofy postihující 
členské státy nebo kandidátské země 
zapojené do přístupových jednání s 
Evropskou unií (dále jen „způsobilé státy“).

1. 1. Zřizuje se Fond solidarity Evropské 
unie (dále jen „fond“), aby Společenství 
mohlo reagovat na závažné katastrofy 
postihující členské státy nebo jejich regiony 
nebo kandidátské země zapojené do 
přístupových jednání s Evropskou unií (dále 
jen „způsobilé státy“).

Or. pt

Odůvodnění 

Zahrnutí regionů do programů zajistí, že rozsáhlým katastrofám, které mohou zničit 
ekonomiky celých regionů, se dostane odpovídající pozornosti i reakce ze strany Společenství. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 50
Čl. 1 odst. 1a (nový)

1a. Kandidátská země, která zahájila 
přístupová jednání s Evropskou unií, může 
požádat o pomoc z fondu jen v případě, že 
příslušná závažná katastrofa postihne 
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některou přeshraniční oblast nebo moře 
ležící mezi touto kandidátskou zemí a 
některým členským státem. 

Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi.

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 51
Čl. 1 odst. 2 písm. a)

a) přírodní katastrofy; a) přírodní katastrofy jako jsou: záplavy, 
sucha, požáry, zemětřesení, vulkanické 
erupce, mrazy, hurikány nebo laviny; 

Or. es

Odůvodnění 

Bylo by vhodné upřesnit, co se myslí závažnou přírodní katastrofou, aby bylo zřejmé, že 
sucho, mráz, hurikán a vulkanické erupce jsou srovnatelné se záplavami, zemětřesením a 
požáry. To však není uzavřený seznam. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 52
Čl. 1 odst. 2 písm. a)

a) přírodní katastrofy; a) katastrofy přírodního i nepřírodního 
původu; 

Or. pt

Odůvodnění 

V souladu s návrhem Komise (bod odůvodnění 3) usiluje tento pozměňovací návrh o začlenění 
jak přírodních, tak nepřírodních katastrof, aby bylo zajištěno, že toto nařízení bude 
z právního hlediska zcela souvislé. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 53
Čl. 1 odst. 2 písm. a)

a) přírodní katastrofy; a) ekologické katastrofy;

Or. it

Odůvodnění 

Pojem „přírodní katastrofy“ může být zavádějící, protože by mohl z rozsahu působnosti 
tohoto nařízení vylučovat všechny situace, jako je například většina požárů, které nebyly 
způsobeny přírodními příčinami, ale zlovolným či trestným zásahem člověka. Vhodnější je 
použití výrazu „ekologické katastrofy“, který popisuje důsledky katastrofy, a nikoli na její 
příčinu.  

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 54
Čl. 1 odst. 2 písm. b)

b) průmyslové a technologické katastrofy; b) průmyslové a/nebo technologické 
katastrofy;

Or. fr

Odůvodnění 

Tyto dva druhy katastrof se nevyskytují vždy současně. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 55
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) mimořádné situace v oblasti veřejného 
zdraví;

vypouští se

Or. es

Odůvodnění 

Toto poslední písmeno bylo přidáno proto, že není možné předvídat veškeré druhy událostí a 
dopadů, které má Fond solidarity pokrývat. Tento pozměňovací návrh vnese pružnost do 
rozhodování a umožní veškerým subjektům občanské společnosti žádat o pomoc z fondu 
v souladu se stanovenými postupy a podmínkami. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 56
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) mimořádné situace v oblasti veřejného 
zdraví;

c) přeshraniční hrozba pandemie chřipky;

Or. it

Odůvodnění 

Formulace „mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví“ je příliš neurčitá. Zásah fondu by 
se měl omezovat jen na nejvážnější případy ohrožení pandemií. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 57
Čl. 1 odst. 2 písm. c)

c) mimořádné situace v oblasti veřejného 
zdraví;

c) mimořádné situace v oblasti veřejného
zdraví s přeshraničním dopadem; 

Or. el

Odůvodnění 

Mělo by existovat zvláštní ustanovení pro pomoc a podporu v případech týkajících se 
veřejného zdraví, jako jsou epidemie a pandemie chřipky, které mohou mít přeshraniční 
dopad v členských státech. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 58
Čl. 1 odst. 2 písm. d)

d) teroristické činy. vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi.
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Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 59
Čl. 1 odst. 2 písm. da) (nové)

da) další úkony ve veřejném zájmu určené 
k sociální a ekonomické normalizaci v 
postižených obcích a oblastech. 

Or. es

Odůvodnění 

Toto poslední písmeno bylo přidáno proto, že není možné předvídat veškeré druhy událostí a 
dopadů, které má Fond solidarity pokrývat. Tento pozměňovací návrh vnese pružnost do 
rozhodování a umožní veškerým subjektům občanské společnosti žádat o pomoc z fondu 
v souladu se stanovenými postupy a podmínkami. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 60
Čl. 1 odst. 2a (nový)

2a. Jestliže vstoupí v platnost konkrétní 
právní úprava pro boj s mimořádnými 
situacemi v oblasti veřejného zdraví nebo s 
teroristickými činy, budou tyto oblasti co 
nejdříve vyňaty z rozsahu působnosti tohoto 
nařízení. 

Or. it

Odůvodnění 

Odpovídající reakce na mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví je jistě žádoucí, měla by 
však spadat pod samostatný finanční nástroj.  Avšak s ohledem na očekávané zřízení nástroje, 
který bude vhodnější pro tento cíl, a zároveň s cílem zabránit nepřipravenosti v případě 
mimořádné situace v oblasti veřejného zdraví je třeba přijmout dočasné ustanovení ohledně 
možnosti uvolnění prostředků z Fondu solidarity, nastane-li taková situace.  

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 61
Čl. 2 odst. 1
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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.

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 nebo 
regionu. Avšak s ohledem na konkrétní 
rozpočtovou situaci a stav financí Evropské 
unie by měl být tento fond zřízen jako 
samostatný trvalý fond s vlastní pevně 
stanovenou roční dotací, přičemž jeho 
kladný zůstatek, který by na konci roku 
zůstal nevyčerpán, by sloužil jako rezerva 
pro případ závažných katastrof. 

Or. es

Odůvodnění 

Odůvodnění první části vyplývá z textu pozměňujícího návrhu. Pokud jde o druhou část, měl 
by být pojem prahu přehodnocen tak, aby umožňoval, aby byl zásah v rámci fondu uzpůsoben 
potřebám katastrofou postiženého místa a regionálnímu rozměru některých přírodních jevů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 62
Čl. 2 odst. 1

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.

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 
rovnající se 800 milionů EUR nebo vyšší v 
cenách roku 2007 nebo škody rovnající se 
0,4% nebo vyšší hrubého národního důchodu 
dotčeného státu.

Or. pt

Odůvodnění 

Z veřejných průzkumů, které provedla Komise v řadě členských států o účinnosti Fondu 
solidarity vyplývá, že hlavním problémem členských států při předkládání  žádostí o 
prostředky z fondu, jsou příliš vysoká kritéria způsobilosti.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 63
Čl. 2 odst. 1

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.

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 3 miliardy EUR v cenách roku 
2007 nebo škody vyšší než 0,6 % hrubého 
národního důchodu dotčeného státu.

Or. en

Odůvodnění 

Aby mohl být dostupný rozpočet na velmi závažné katastrofy, měl by být zvýšen práh.  
S navýšeným prahem lze poskytnout dostatečnou podporu postiženým členským státům, které 
nebudou schopny účinně reagovat na katastrofu samy. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 64
Čl. 2 odst. 1

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.

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 3 miliardy EUR v cenách roku 
2007 nebo škody vyšší než 0,5% hrubého 
národního důchodu dotčeného státu.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 65
Čl. 2 odst. 1

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 

1. Pro účely tohoto nařízení se za závažnou 
katastrofu považuje katastrofa nebo krizová 
situace, 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 
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národního důchodu dotčeného státu. 0,5 % hrubého národního důchodu 
dotčeného státu.

Or. en

Odůvodnění 

Pokud událost, která nastala v některém způsobilém státě, nesplňuje kvantitativní kritéria 
katastrofy, poradí se Komise při posuzování předkládaných žádostí o finanční pomoc z tohoto 
fondu s příslušnými výbory Evropského parlamentu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 66
Čl. 2 odst. 1

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.

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 z roku, 
kdy vstoupilo toto nařízení v platnost, nebo 
škody vyšší než 0,5% hrubého národního 
důchodu dotčeného státu.

Or. pt

Odůvodnění 

Je rovněž důležité přihlížet k mimořádným regionálním katastrofám – srov. nařízení č. 
2012/2002.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 67
Čl. 2 odst. 1a (nový)

1a. Výjimečně i v případech, kdy nejsou 
splněna kvantitativní kritéria uvedená 
v článku 1 tohoto nařízení, kdy je 
katastrofou mimořádných rozměrů zasažen 
region NUTS 2 nebo NUTS 3 ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1059/2003, měl by mít 
tento region nárok na pomoc z uvedeného 
fondu za předpokladu, že daná přírodní 
katastrofa bude mít takové rozměry, že 
postihne většinu obyvatel a bude mít vážné 
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a dlouhodobé následky pro běžný život a 
hospodářskou stabilitu regionu.  Celková 
roční pomoc udělená v rámci tohoto 
odstavce bude omezena výší 7,5 % částky 
ročně přidělované fondu.  Komise důkladně 
prozkoumá žádosti, které jí budou 
předloženy podle tohoto odstavce. Zvláštní 
pozornost bude věnovat vzdáleným, 
izolovaným ostrovům a odlehlým regionům. 

Or. pt

Odůvodnění 

Navrhované dodatečné financování by zajistilo postiženým regionům, jejichž hospodářství 
bylo vážně poškozeno katastrofou, nezbytnou finanční pomoc, čímž by byly rozšířeny obecné 
cíle fondu v souladu se zásadou subsidiarity. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 68
Čl. 2 odst. 2

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností a po poradě s příslušnými výbory 
Evropského parlamentu uznat, že na území 
způsobilého státu došlo k závažné katastrofě 
nebo krizové situaci.

Or. en

Odůvodnění 

Pokud událost, která nastala v některém způsobilém státě, nesplňuje kvantitativní kritéria 
katastrofy, poradí se Komise při posuzování předkládaných žádostí o finanční pomoc z tohoto 
fondu s příslušnými výbory EP. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 69
Čl. 2 odst. 2

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
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okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

okolností, zvážit způsobilost v rámci tohoto 
fondu škod způsobených v regionech 
zasažených mimořádnou katastrofou, a to 
především katastrofou přírodního původu, 
která postihla většinu obyvatel nebo 
průmysl významný pro jeho rozvoj a měla 
vážný dopad na životní podmínky a 
ekonomickou stabilitu těchto regionů.

Or. es

Odůvodnění 

Odůvodnění první části vyplývá z textu pozměňujícího návrhu. Pokud jde o druhou část, měl 
by být pojem prahu přehodnocen tak, aby umožňoval, aby byl zásah v rámci fondu uzpůsoben 
potřebám katastrofou zasaženého místa a regionálnímu rozměru některých přírodních jevů. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 70
Čl. 2 odst. 2

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

2. Avšak za výjimečných okolností i 
v případech, kdy nejsou splněna 
kvantitativní kritéria uvedená v článku 1, 
může být pomoc z fondu udělena regionu 
zasaženému katastrofou (a to především 
katastrofou přírodního původu) 
mimořádných rozměrů, která postihla 
většinu jeho obyvatel, s vážnými a 
dlouhodobými následky pro běžný život, 
zaměstnanost a hospodářskou stabilitu 
regionu. Celková roční pomoc udělená 
v rámci tohoto odstavce bude omezena výší 
7,5 % částky ročně přidělované fondu.  
Zvláštní pozornost bude věnovat 
vzdáleným, izolovaným ostrovům a 
odlehlým regionům podle čl.  299 odst. 2 
Smlouvy. Komise důkladně prozkoumá 
žádosti, které jí budou předloženy podle 
tohoto odstavce. Navíc v případě nesplnění 
uvedených kvantitativních kritérií může 
Komise za výjimečných a řádně 
odůvodněných okolností uznat, že na území 
způsobilého státu došlo k závažné katastrofě.

Or. pt
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Odůvodnění 

Je rovněž důležité přihlížet k mimořádným regionálním katastrofám – srov. nařízení č. 
2012/2002.

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 71
Čl. 2 odst. 2

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

2. Avšak za výjimečných okolností i v 
případě nesplnění uvedených kvantitativních 
kritérií může být pomoc z fondu udělena 
regionu zasaženému katastrofou (a to 
především katastrofou přírodního původu) 
mimořádných rozměrů, která postihla 
většinu jeho obyvatel, s vážnými a 
dlouhodobými následky pro běžný život, 
zaměstnanost a hospodářskou stabilitu 
regionu. Celková roční pomoc udělená 
v rámci tohoto odstavce bude omezena výší 
7,5 % částky ročně přidělované fondu.  
Zvláštní pozornost bude věnovat 
vzdáleným, izolovaným ostrovům a 
odlehlým regionům podle čl. 299 odst. 2 
Smlouvy. Komise důkladně prozkoumá 
žádosti, které jí budou předloženy podle 
tohoto odstavce. 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 72
Čl. 2 odst. 2

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

2. Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě. Přírodní 
katastrofy vzniklé v důsledku opětovného 
výskytu sucha, mrazu, požárů a povodní, 
jakož i katastrofy způsobené novou 
skutečností změny klimatu, která má trvalý 
katastrofální dopad na různé profesní 
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skupiny a státní ekonomiky, by měly být 
rovněž zařazeny do rozsahu působnosti 
tohoto fondu. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložili Giovanni Claudio Fava, Giovanni Pittella

Pozměňovací návrh 73
Čl. 2 pododstavec 2

Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě.

Avšak i v případě nesplnění uvedených 
kvantitativních kritérií může Komise za 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností uznat, že na území způsobilého 
státu došlo k závažné katastrofě. Výjimečně 
i v případech, kdy nejsou splněna 
kvantitativní kritéria, může být pomoc 
z fondu udělena regionu zasaženému 
katastrofou mimořádných rozměrů, která 
postihla většinu jeho obyvatel, s vážným a 
dlouhodobým dopadem na životní 
podmínky a ekonomickou stabilitu 
dotčeného regionu.  

Or. it

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 74
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. Podobně za výjimečných okolností i 
v případech, kdy nejsou splněna 
kvantitativní kritéria uvedená v článku 1, 
může být pomoc z fondu udělena regionu 
zasaženému katastrofou, a to především 
katastrofou přírodního původu, 
mimořádných rozměrů, která postihla 
většinu jeho obyvatel nebo sektor důležitý 
pro jeho rozvoj, s vážným dlouhodobým 
dopadem na životní podmínky a 
ekonomickou stabilitu dotčeného regionu.
Celková roční pomoc udělená v rámci 
tohoto odstavce bude omezena výší 7,5 % 
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částky ročně přidělované fondu. Zvláštní 
pozornost bude věnovat vzdáleným, 
izolovaným ostrovům a odlehlým regionům 
podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy.Komise 
důkladně prozkoumá žádosti, které jí budou 
předloženy podle tohoto odstavce.

Or. es

Odůvodnění 

Regionální složka Fondu solidarity podle současného nařízení se ukázala jako velmi cenná 
při umožňování udílení pomoci v případě katastrof regionální povahy, kde způsobené škody 
nedosáhly obecného prahu, způsobily však závažné škody postiženým regionům. Domníváme 
se proto, že by tato regionální složka měla zůstat zachována i v novém nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 75
Čl. 2 odst. 2a (nový)

2a. Výjimečně může obdržet pomoc z fondu 
i sousední členský stát nebo sousední země, 
která zahájila přístupová jednání s 
Evropskou unií, postižený/postižená stejnou 
katastrofou. 

Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že rozsah fondu je omezený, bylo by nejlépe – aby mohly být jeho zásahy 
účinné – soustředit dostupné zdroje zejména na stávající členské státy. Prostředků fondu 
mohou využít i kandidátské země postižené stejnou katastrofou. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 76
Čl. 2 pododstavec 2a (nový)

Zvláštní pozornost by měla být věnována 
vzdáleným či odlehlým regionům, jako jsou 
ostrovní či nejvzdálenější regiony 
definované v čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

Or. fr
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Odůvodnění 

Toto ustanovení, zahrnuté v čl. 2 stávajícího nařízení o Fondu solidarity, by mělo být 
zachováno, aby se tak posílil odkaz zahrnutý do bodu odůvodnění 5 stávajícího návrhu 
nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 77
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 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 může Komise 
poskytnout finanční pomoc z fondu ve formě 
příspěvku, dojde-li na pevninském a/nebo 
námořním území uvedeného státu k závažné 
katastrofě nebo krizové situaci.

Or. en

Odůvodnění 

Finanční pomoc by měla být způsobilému státu poskytnuta v případě vážnější katastrofy na 
zemi i na moři. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 78
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 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 Komise 
navrhne finanční pomoc z fondu ve formě 
příspěvku, dojde-li na území uvedeného 
státu k závažné katastrofě.

Or. en

Odůvodnění 

Komise navrhne částku, jejíž uvolnění podléhá schválení rozpočtového orgánu. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 79
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 2
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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 
pozemní a/nebo námořní hranici se státem 
uvedeným v prvním pododstavci a byl 
postižen stejnou závažnou katastrofou nebo 
krizovou situací, může Komise rovněž 
poskytnout pomoc z fondu tomuto státu.

Or. en

Odůvodnění 

Finanční pomoc by měla být způsobilému státu poskytnuta v případě vážnější katastrofy na 
zemi i na moři. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jean Marie Beaupuy

Pozměňovací návrh 80
Čl. 3 odst. 1 pododstavec 2

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, poskytne Komise pomoc z 
fondu tomuto státu.

Or. en

Odůvodnění 

Komise navrhne částku, jejíž uvolnění podléhá schválení rozpočtového orgánu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 81
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a. Na žádost způsobilého státu může 
Komise poskytnout pomoc z fondu ve formě 
pomoci nebo nouzového opatření v reakci 
na bezprostřední ohrožení veřejného zdraví 
na území daného státu, které může mít 
přeshraniční dopad i na jiné členské státy. 

Or. el
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Odůvodnění 

Mělo by existovat zvláštní ustanovení pro pomoc v případech týkajících se veřejného zdraví, 
jako jsou epidemie a pandemie chřipky, které mohou mít přeshraniční dopad v členských 
státech. 

Pozměňovací návrh, který předložili Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Pozměňovací návrh 82
Čl. 3 odst. 2a (nový)

2a. Pomoc z prostředků fondu by měla být 
částečně využívána na předcházení 
opakování stejného druhu katastrofy. 

Or. en

Odůvodnění 

Opatření v rámci tohoto nařízení by rovněž měla věnovat pozornost opatřením zaměřeným na 
předcházení opakování příslušné katastrofy. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 83
Čl. 4 písm. a)

a) základní záchranná opatření potřebná pro 
okamžitou obnovu zničené infrastruktury a 
provozů v odvětví energetiky, vod a 
odpadních vod, telekomunikací, dopravy, 
zdravotnictví a vzdělávání;

a) základní záchranná opatření potřebná pro 
okamžitou obnovu zničené infrastruktury a 
provozů v odvětví energetiky, vod (využití, 
dodávky, vyčištění a distribuce) odpadních 
vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví 
a vzdělávání, jakož i podpora opatření na 
podporu znovuvybudování postižených 
výrobních činností;

Or. pt

Odůvodnění 

Je rovněž důležité zvážit podpůrná opatření pro znovuvybudování postižených výrobních 
činností a vyjmenovat všechny aspekty spojené se zásobováním vodou. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 84
Čl. 4 písm. a)

a) základní záchranná opatření potřebná pro 
okamžitou obnovu zničené infrastruktury a 
provozů v odvětví energetiky, vod a 
odpadních vod, telekomunikací, dopravy, 
zdravotnictví a vzdělávání;

základní záchranná opatření potřebná pro 
okamžitou reakci na přírodní katastrofu 
nebo její bezprostřední následky, jakož i 
okamžitou obnovu zničené infrastruktury a 
provozů v odvětví energetiky, vod a 
odpadních vod, telekomunikací, dopravy, 
zdravotnictví a vzdělávání;

Or. pt

Odůvodnění 

V případě požáru je před obnovením zničené infrastruktury nutné poskytnout okamžitou 
pomoc k odstranění příčiny katastrofy. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 85
Čl. 4 písm. aa) (nové)

aa) základní záchranná opatření, jejichž 
cílem je zajistit okamžité dodávky pitné 
vody z hlediska kvantity, zejména vytvoření 
nouzové infrastruktury určené k využití 
a/nebo zachycení povrchové a podzemní 
vody, nebo její následnou distribuci 
alternativními prostředky; 
– základní záchranná opatření určená k 
zajištění okamžité dodávky kvalitní pitné 
vody pro lidskou spotřebu, zejména 
prostřednictvím opatření na ochranu 
vodních zdrojů, posílením čistících systémů 
a zajištěním odpovídajících analýz a 
kontrol; 
– v případě výjimečného nedostatku vody 
způsobeného extrémním suchem, 
záchranná opatření vytvořená s cílem 
zlepšit dostupnost vody k uspokojení potřeb 
obyvatelstva; 
– základní záchranná opatření potřebná 
k tomu, aby mohly být na omezenou dobu 
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okamžitě dostupné pozemní a vzdušné týmy 
pro boj s lesními požáry; 

Or. pt

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je právně zajistit, aby v případě katastrofy byla zajištěna 
tak důležitá surovina, jakou je voda, tím, že zajistí koordinaci základních záchranných týmů a 
opatření a jejich účinné působení ve prospěch postižených oblastí. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 86
Čl. 4 písm. aa) (nové)

aa) základní záchranná opatření, jejichž 
cílem je zajistit okamžité dodávky pitné 
vody z hlediska kvantity, zejména vytvoření 
nouzové infrastruktury určené k využití 
a/nebo zachycení povrchové a podzemní 
vody, nebo její následnou distribuci 
alternativními prostředky; 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez, 

Pozměňovací návrh 87
Čl. 4 písm. aa) (nové)

aa) základní záchranná opatření ke 
zmírnění ničivých následků sucha a mrazu; 

Or. es

Odůvodnění 

Sucho a mráz by měly být považovány za vážné přírodní katastrofy vzhledem k rozsahu a 
povaze škod způsobených v zemědělství a míře dlouhodobého dopadu na hospodářství 
postižených regionů. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 88
Čl. 4 písm. aa) (nové)

aa) – základní záchranná opatření 
potřebná k tomu, aby mohly být na 
omezenou dobu okamžitě dostupné pozemní 
a vzdušné týmy pro boj s lesními požáry; 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 89
Čl. 4 písm. aa) (nové)

aa) – v situacích extrémního nedostatku 
vody poskytnutí nouzové infrastruktury 
určené ke zvýšení dostupnosti vody v zájmu 
zajištění přežití jednoletých i víceletých 
plodin potřebných k zajištění nezbytných 
potravin pro obyvatelstvo; 

Or. pt

Odůvodnění 

V případě vážného sucha může být potřeba zásahu týkající se vodních zdrojů nezbytná pro 
zajištění nezbytných potravin pro obyvatelstvo postižené země. 

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 90
Čl. 4 písm. ab) (nové)

ba) – základní záchranná opatření určená k 
zajištění okamžité dodávky kvalitní pitné 
vody pro lidskou spotřebu, zejména 
prostřednictvím opatření na ochranu 
vodních zdrojů, posílením čistících systémů 
a zajištěním odpovídajících analýz a 
kontrol; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 91
Čl. 4 písm. ac) (nové)

ac) – v případě výjimečného nedostatku 
vody způsobeného extrémním suchem 
záchranná opatření vytvořená s cílem 
zlepšit dostupnost vody k uspokojení potřeb 
obyvatelstva; 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 92
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; 

vypouští se

Or. es

Odůvodnění 

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 93
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) opatření na ochranu obyvatelstva proti 
bezprostřednímu ohrožení zdraví, včetně 
nákladů na očkovací látky, léky, 
zdravotnické produkty, vybavení a 
infrastrukturu použitou během mimořádné 
situace; 

Or. pt
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Odůvodnění 

Navrhuje se vypustit obrat „okamžitá lékařská pomoc“, neboť jeho uplatnění by se vztahovalo 
jen na tuto konkrétní oblast, což je důvodem pro pozměňovací návrh 4. 

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 94
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 a 
opatření na ochranu obyvatelstva proti 
bezprostřednímu ohrožení zdraví, včetně 
nákladů na očkovací látky, léky, 
zdravotnické produkty, vybavení a 
infrastrukturu použitou během mimořádné 
situace způsobené některou z katastrof 
uvedenou v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění 

S krátkodobými opatřeními zaměřenými na ochranu veřejného zdraví je třeba počítat u všech 
mimořádných událostí, ať už přírodní, průmyslové či technologické katastrofy, při ohrožení 
veřejného zdraví nebo teroristického činu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 95
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/nebo preventivní lékařská 
pomoc 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; 

Or. el

Odůvodnění 

Lékařská pomoc může být nejen okamžitá, ale i preventivní, jako v případě epidemií nebo 
chřipkových pandemií. Pomoc a podpora by měly rovněž zahrnovat případy ohrožující 
veřejné zdraví, které mohou mít přeshraniční dopad v členských státech a mohou tak vytvářet 
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přidanou hodnotu opatření a politik Unie. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 96
Čl. 4 písm. da) (nové)

da) – základní záchranná opatření 
potřebná k tomu, aby mohly být na 
omezenou dobu okamžitě dostupné pozemní 
a vzdušné týmy pro boj s lesními požáry; 

Or. pt

Odůvodnění 

Nouzová opatření potřebná k tomu, aby mohly být okamžitě dostupné pozemní a vzdušné týmy 
pro boj s lesními požáry, by měla být financována. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 97
Čl. 4 písm. g)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění 

V případě teroristických činů pokrývá okamžitou lékařskou pomoc článek 4b. Za krátkodobou 
psychologickou a sociální pomoc jsou odpovědné členské státy. Dlouhodobou pomoc nemůže 
zajišťovat EU a měla by spíše tvořit součást systémů národní bezpečnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 98
Čl. 4 písm. g)

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům fondu a nejasnosti slova „terorismus“ by finanční 
pomoc z tohoto fondu měla být používána jen pro zmírnění škod způsobených závažnými 
katastrofami nebo závažnými krizovými situacemi.

Pozměňovací návrh, který předložil Gerardo Galeote Quecedo

Pozměňovací návrh 99
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 100
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. pt

Odůvodnění 

Tato pomoc je nezbytná pro všechny přímé oběti, ať už je povaha katastrofy jakákoli. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 101
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. pt
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Odůvodnění 

Je nezbytné, aby byl tento druh pomoci obecný pro všechny oběti (a jejich rodiny) katastrof a 
krizí, které spadají do rozsahu působnosti tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 102
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. pt

Odůvodnění 

Lékařská, psychologická a sociální pomoc musí být poskytována obětem široké škály katastrof 
a krizí, které spadají do rozsahu působnosti tohoto nařízení, a nikoli jen obětem terorismu. 

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 103
Čl. 4 písm. g)

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

g) lékařská, psychologická a sociální pomoc 
přímým obětem teroristických činů, 
přírodních katastrof a dalších událostí 
stanovených v čl. 1 odst. 2 a jejich rodinám.

Or. es

Odůvodnění 

Lékařská, psychologická a sociální pomoc by měla být poskytována všem obětem závažných 
katastrof a jejich rodinám.

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 104
Čl. 4 písm. g)
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g) lékařská, psychologická a sociální pomoc 
přímým obětem teroristických činů a jejich 
rodinám.

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

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 105
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 106
Čl. 4 písm. g)

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

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

Or. pt

Odůvodnění 

Jazykové vyjasnění v souladu s pozměňovacím návrhem k čl.  5 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh, který předložil Alfonso Andria

Pozměňovací návrh 107
Čl. 4 písm. ga) (nové)

ga) další opatření ve veřejném zájmu 
určené k normalizaci sociálního a 
hospodářského života obyvatel a/nebo 
postiženého regionu. 

Or. it
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Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh odůvodňuje skutečnost, že není možné předvídat všechny možné 
typy katastrof, které tento fond pokrývá ani všechny účinky, které mohou mít, a zároveň je 
veden touhou zavést ve velmi specifických případech, kde může být ohroženo sociální 
uspořádání nebo výrobní systém regionu, určitou míru pružného rozhodování, protože takto 
způsobené škody nelze nahradit. 

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 108
Čl. 4 písm. ga) (nové)

ga) podpůrná opatření k zachování 
genetického a reprodukčního potenciálu 
hospodářských zvířat v postižených 
oblastech. 

Or. pt

Odůvodnění 

V situaci velkého sucha ohrožuje nedostatek krmiva přežití dobytka v postižených oblastech a 
proces obnovy je zejména u chovného dobytka značné genetické hodnoty velmi pomalý a 
obtížný, proto je nezbytné zahrnout toto opatření mezi způsobilá opatření tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 109
Čl. 4 písm. ga) (nové)

ga) opatření v souvislosti s hašením požárů 
a regenerace lesních porostů; 

Or. es

Odůvodnění 

Odůvodnění vyplývá z textu pozměňujícího návrhu. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, 
Alyn Smith

Pozměňovací návrh 110
Čl. 4 písm. ga) (nové)
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ga) opatření zaměřená na zabránění 
opakování příslušných katastrof. 

Or. en

Odůvodnění 

Opatření v rámci tohoto nařízení by rovněž měla věnovat pozornost opatřením zaměřeným na 
předcházení opakování příslušné katastrofy. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jamila Madeira

Pozměňovací návrh 111
Čl. 4 písm. ga) (nové)

ga) – základní záchranná opatření 
potřebná k tomu, aby mohly být na 
omezenou dobu okamžitě dostupné pozemní 
a vzdušné týmy pro boj s lesními požáry; 

Or. pt

Odůvodnění 

V případě lesních požárů by měly být způsobilé náklady na záchranné týmy, které musejí 
úřady pozvat, aby se vypořádaly s katastrofou. 

Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 112
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 
se úřady poprvé dozvěděly o prvotní škodě
způsobené závažnou katastrofou, podat 
Komisi žádost o pomoc z fondu, přičemž 
uvede veškeré dostupné informace týkající 
se mimo jiné:

Or. en

Odůvodnění 

Prvotní škoda může někdy vzhledem k pomalému vývoji zůstat relativně nepovšimnuta.  
Členské státy potřebují právní jistotu týkající se způsobilosti skutečného „prvního sdělení“ 
v uvedených deseti týdnech. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 113
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 
vzniku první škody způsobené katastrofou, 
podat Komisi žádost o pomoc z fondu.
Tentokrát může být lhůta prodloužena na 
dvanáct měsíců, jestliže způsobená škoda 
pocházela z nahromadění účinků, které 
nejsou okamžitě vyčíslitelné, jako například 
sucho. Veškeré dostupné informace se 
budou týkat mimo jiné:

Or. es

Odůvodnění 

Nařízení o Fondu solidarity představuje jistý problém ve chvíli, kdy dojde ke kvantifikaci 
některých dopadů vzniklých v důsledku některých klimatických jevů, jako jsou silná sucha a 
mrazy, v rámci stanovené lhůty. 

Pozměňovací návrh, který předložil Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 114
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě pomalu se vyvíjecích 
katastrof, zejména v případě sucha nebo 
naléhavých případů ohrožujících veřejné 
zdraví, by měla být lhůta uvedená 
v předchozím odstavci rozšířena na šest 
měsíců. 

Or. pt

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je reagovat na kritiku ze strany některý členských států 
ohledně krátké lhůty pro předložení žádosti o zásah v rámci Fondu solidarity rozšířením lhůty 
ve všech zvláštních případech, kde není možné předkládat žádost dříve. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Sérgio Marques

Pozměňovací návrh 115
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě pomalu se vyvíjecích 
katastrof, zejména v případě sucha nebo 
naléhavých případů ohrožujících veřejné 
zdraví, by měla být lhůta uvedená 
v předchozím odstavci rozšířena na šest 
měsíců. 

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předložil Luis Manuel Capoulas Santos

Pozměňovací návrh 116
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě pomalu se vyvíjecích 
katastrof, zejména v případě sucha nebo 
naléhavých případů ohrožujících veřejné 
zdraví, by měla být lhůta uvedená 
v předchozím odstavci rozšířena na šest 
měsíců. 

Or. pt

Odůvodnění 

V případě pomalu se vyvíjecích rozsáhlých katastrof je vhodné rozšířit lhůtu pro předložení 
žádosti o intervenci v rámci fondu Komisi. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 117
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě pomalu se vyvíjecích 
katastrof, zejména v případě sucha nebo 
naléhavých případů ohrožujících veřejné 
zdraví, by měla být lhůta uvedená 
v předchozím odstavci rozšířena na šest 
měsíců. 

Or. pt
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Odůvodnění 

Je zapotřebí prodloužit lhůtu pro předložení žádosti v případě pomalu se vyvíjejících 
katastrof, jako jsou sucho nebo mimořádné události ohrožující veřejné zdraví. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 118
Čl. 5 odst. 1a (nový)

1a. V případě pomalu se vyvíjecích 
katastrof, zejména v případě sucha nebo 
naléhavých případů ohrožujících veřejné 
zdraví, by měla být lhůta uvedená 
v předchozím odstavci rozšířena na šest 
měsíců. 

Or. pt

Odůvodnění 

V případě sucha může být obtížné odhadnout rozsah katastrofy v krátké době, neboť se jedná 
o přírodní katastrofu, která se vyvíjí pomalu, a způsobená škoda může být odhadnuta až po 
určitém rozumném čase. Žádosti by se proto neměly stávat nezpůsobilými z důvodu krátkých 
lhůt určených pro jiný druh přírodních katastrof. 

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 119
Čl. 5 odst. 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 a 
hospodářství a kulturní, přírodní a 
ekologické dědictví;

Or. es

Odůvodnění 

Některé události a přírodní katastrofy způsobují škody, které je obtížné odhadnout v pevně 
stanovené a krátké lhůtě, zejména pokud ještě probíhají, jak tomu může být u dlouhodobého 
sucha. Tyto události bohužel pokračují a škody, které způsobují, nemohou být definovány na 
základě maximálně desetitýdenní lhůty. Tento požadavek by proto měl být pružnější, aby 
postižený stát mohl sbírat a shromažďovat veškeré údaje, aby mohl předložit žádost, která 
lépe odpovídá skutečnosti. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 120
Čl. 5 odst. 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 a hospodářství;

Or. en

Odůvodnění 

Ochrana životního prostředí je jednou z priorit Evropské unie a zejména Evropského 
parlamentu, přičemž škody na životním prostředí by měly tvořit jádro informací, které 
způsobilý stát předkládá. 

Pozměňovací návrh, který předložili Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, 
Alyn Smith

Pozměňovací návrh 121
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) rozpisu odhadovaných nákladů na 
opatření v kategoriích uvedených v článku 4, 
která jsou pro danou katastrofu vhodná;

b) rozpisu odhadovaných nákladů na 
opatření v kategoriích uvedených v článku 4, 
která jsou pro danou katastrofu vhodná, 
včetně jakýchkoli opatření zaměřených na 
předcházení opakování příslušné 
katastrofy. 

Or. en

Odůvodnění 

Opatření v rámci tohoto nařízení by rovněž měla věnovat pozornost opatřením zaměřeným na 
předcházení opakování příslušné katastrofy. 

Pozměňovací návrh, který předložili Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, 
Inés Ayala Sender, Miguel Angel Martínez Martínez

Pozměňovací návrh 122
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 2

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.
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Vzhledem k obtížím spojeným 
se stanovením škod způsobených 
katastrofami, jakými je sucho, jehož 
důsledky trvají a jsou dlouhodobé, může 
Komise na žádost postiženého členského 
státu prodloužit desetitýdenní lhůtu 
stanovenou pro podání žádosti v rámci 
tohoto Fondu. 

Or. es

Odůvodnění 

Některé události a přírodní katastrofy způsobují škody, které je obtížné odhadnout v pevně 
stanovené a krátké lhůtě, zejména pokud ještě probíhají, jak tomu může být u dlouhodobého 
sucha. Tyto události bohužel pokračují a škody, které způsobují, nemohou být definovány na 
základě maximálně desetitýdenní lhůty. Tento požadavek by proto měl být pružnější, aby 
postižený stát mohl sbírat a shromažďovat veškeré údaje, aby mohl předložit žádost, která 
lépe odpovídá skutečnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 123
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. K 1. říjnu každého roku by vždy měla 
zůstat k dispozici alespoň jedna čtvrtina 
roční částky na pokrytí potřeb vzniklých na 
konci roku. 

Or. en

Odůvodnění 

Aby země, které by byly koncem roku zasaženy katastrofou, nezůstaly bez odpovídající 
pomoci, měla by část fondu zůstat k dispozici až do konce roku. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 124
Čl. 7 odst. 2

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

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

Odůvodnění 

V souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 125
Čl. 8 odst. 1

1. Dospěla-li Komise k závěru, že by měla 
být poskytnuta finanční pomoc z fondu, 
předloží rozpočtovému orgánu návrhy 
potřebné pro schválení prostředků 
odpovídajících částce stanovené v souladu s 
čl. 7 odst. 1.

1. Dospěla-li Komise k závěru, že by měla 
být poskytnuta finanční pomoc z fondu, 
předloží bezodkladně rozpočtovému orgánu 
návrhy potřebné pro schválení prostředků 
odpovídajících částce stanovené v souladu s 
čl. 7 odst. 1.

Or. pt

Odůvodnění 

Komise by měla předložit žádost o finanční pomoc rozpočtovému orgánu bezodkladně. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 126
Čl. 8 odst. 2a (nový)

2a. Dostupné finanční zdroje fondu pro 
daný rok, jejichž použití nebylo schváleno 
v souladu s odstavcem 1, spolu se zdroji, 
jejichž použití bylo v souladu s tímto 
odstavcem schváleno, které však byly 
získány nazpět v souladu s čl. 17 odst. 1, se 
převedou do rozpočtu následujícího roku a 
navýší se o ně dostupný rozpočet fondu. 

Or. it

Odůvodnění 

Tento finanční nástroj, který má v současnosti omezené zdroje, se musí stát pružnější tím, že 
se mu dostane více finanční samostatnosti a umožní se mu převádět nevyužité fondy z jednoho 
roku do dalšího.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 127
Čl. 9 odst. 1

1. Po přijetí rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku Komise okamžitě po podepsání 
dohody uvedené v čl. 10 odst. 1 vyplatí 
přijímajícímu státu příspěvek v jediné 
splátce.

1. Po přijetí rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku Komise do 15 dnů od podepsání 
dohody uvedené v čl. 10 odst. 1 vyplatí 
přijímajícímu státu příspěvek v jediné 
splátce.

Or. it

Odůvodnění 

V naléhavých případech, kdy je nezbytné rychlé jednání, musí být jasně stanoveny lhůty, aby 
byla umožněna okamžitá reakce i když s minimální mírou pružnosti danou složitostí opatření.  

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 128
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 12 měsíců 
od data podepsání smlouvy uvedené v čl. 10 
odst. 1 a v každém případě do osmnácti 
měsíců ode dne vzniku první škody na 
financování způsobilých opatření 
provedených po datu, kdy katastrofa 
nastala.

Or. it

Odůvodnění 

Cílem tohoto nařízení je reagovat výhradně na naléhavé situace s cílem obnovit normální 
životní podmínky. Dvanáctiměsíční lhůta by proto měla být pro záchrannou pomoc 
dostačující. Navíc lhůta pro využití fondu by neměla záviset na faktorech, které jsou mimo 
kontrolu členských států, jako je zpoždění podpisu dohody uvedené v čl. 10 odst. 1. Podobně 
by členské státy neměly mít možnost svévolně odkládat uzavření dohody uvedené v čl. 10 odst. 
1 s úmyslem prodloužit lhůtu, během níž je příspěvek využíván. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 129
Čl. 9 odst. 2
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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 
uvědoměny o původní škodě způsobené 
závažnou katastrofou, na financování 
způsobilých opatření provedených po 
uvedeném datu.

Or. en

Odůvodnění 

V souladu se změnami článku 5 úvodní část. 

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 130
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 dvaceti čtyř 
měsíců ode dne vzniku první škody na 
financování způsobilých opatření 
provedených po uvedeném datu.

Or. pt

Odůvodnění 

Cílem navrhovaného pozměňovacího návrhu je usnadnit účinnou absorpci finančních 
prostředků. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 131
Čl. 15 odst. 1

1. Nestačí-li v době předložení žádosti podle 
článku 8 zbývající finanční prostředky, které 
jsou pro daný rok pro fond k dispozici, na 
uhrazení částky finanční pomoci považované 
za nezbytnou, může Komise navrhnout, aby 
byly chybějící prostředky financovány z 
finančních prostředků, které jsou pro fond k 
dispozici pro následující rok.

1. Nestačí-li v době předložení žádosti podle 
článku 8 zbývající finanční prostředky, které 
jsou pro daný rok pro fond k dispozici, na 
uhrazení částky finanční pomoci považované 
za nezbytnou, může Komise navrhnout 
Evropskému parlamentu, který vykonává 
rozpočtovou kontrolu, aby byly chybějící 
prostředky financovány z finančních 
prostředků, které jsou pro fond k dispozici 
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pro následující rok.

Or. en

Odůvodnění 

Než Evropský parlament udělí Komisi souhlas s uvolněním prostředků, musí mít možnost 
výkonu kontroly nad převody přidělených částek z rozpočtu EU z jednoho roku do druhého. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 132
Čl. 15 odst. 1

1. Nestačí-li v době předložení žádosti podle 
článku 8 zbývající finanční prostředky, které 
jsou pro daný rok pro fond k dispozici, na 
uhrazení částky finanční pomoci považované 
za nezbytnou, může Komise navrhnout, aby 
byly chybějící prostředky financovány z 
finančních prostředků, které jsou pro fond k 
dispozici pro následující rok.

1. Nestačí-li v době předložení žádosti podle 
článku 8 zbývající finanční prostředky, které 
jsou pro daný rok pro fond k dispozici, na 
uhrazení částky finanční pomoci považované 
za nezbytnou, budou chybějící prostředky 
financovány z finančních prostředků, které 
jsou pro fond k dispozici pro následující rok.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 133
Čl. 15 odst. 2

2. Celkový roční rozpočtový strop fondu v 
roce, kdy došlo ke katastrofě, a v roce 
následujícím musí být za všech okolností
dodržen.

2. Celkový roční rozpočtový strop fondu v 
roce, kdy došlo ke katastrofě, a v roce 
následujícím musí být kromě výjimečných 
okolností dodržen.

Or. pt

Odůvodnění 

Musí být ponechán prostor k řešení mimořádných situací. 

Pozměňovací návrh, který předložil Bastiaan Belder

Pozměňovací návrh 134
Čl. 17 odst. 2a (nový)
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2a. Jestliže stát, který je příjemcem, nepřijal 
po předchozí závažné katastrofě preventivní 
opatření, přičemž škody, které by mohly 
vzniknout v důsledku závažné katastrofy, by 
mohly být omezeny nebo by jim mohlo být 
zabráněno, kdyby byla přijata preventivní 
opatření, bude Komise od státu, který je 
příjemcem, požadovat náhradu za celou 
částku přijaté finanční pomoci. 

Or. en

Odůvodnění 

Pomoc z fondu by neměla bránit – ale spíše povzbuzovat – členské státy k přijetí opatření 
s cílem zabránit opětovnému výskytu závažných katastrof nebo omezit jejich dopad.  
V případě, že členský stát nepřijal preventivní opatření – za předpokladu, že tak mohl učinit –, 
jeho podpora z fondu pro případ závažné katastrofy by měla být přehodnocena. 

Pozměňovací návrh, který předložili Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Pozměňovací návrh 135
Čl. 18 odst. 1

1. 
Z podnětu Komise může být fond v rámci 
horní hranice 0,20 % finančních zdrojů, 
které jsou pro daný rok k dispozici, použit 
na financování přípravné, monitorovací, 
administrativní a technické podpory a 
kontrolních a inspekčních opatření 
potřebných pro provádění tohoto nařízení.

Uvedená opatření se vykonávají v souladu s 
čl. 53 odst. 2 finančního nařízení a 
jakýmikoliv jinými ustanoveními uvedeného 
nařízení a jeho prováděcích pravidel 
vztahujících se na tuto formu plnění 
rozpočtu.

Uvedená opatření zahrnují zejména 
odborné zprávy, jejichž cílem je pomoci 
Komisi při posuzování žádostí podle čl. 5 
odst. 2.

1. Z podnětu Komise může být fond v rámci 
horní hranice 0,15% finančních zdrojů, které 
jsou pro daný rok k dispozici, použit na 
financování přípravné, monitorovací a 
kontrolních a inspekčních opatření 
potřebných pro provádění tohoto nařízení.

Uvedená opatření se vykonávají v souladu s 
čl. 53 odst. 2 finančního nařízení a 
jakýmikoliv jinými ustanoveními uvedeného 
nařízení a jeho prováděcích pravidel 
vztahujících se na tuto formu plnění 
rozpočtu.

Or. en
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Odůvodnění 

Z finanční pomoci z prostředků fondu by neměly být financovány nespecifikované 
administrativní položky, ale měla by se zaměřit na zmírnění škod způsobených v důsledku 
závažné katastrofy. 

Pozměňovací návrh, který předložil Yiannakis Matsis

Pozměňovací návrh 136
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 a ukončení 
poskytované finanční pomoci a provedených 
opatřeních.

Or. en

Odůvodnění 

Výroční zpráva by neměla uvádět pouze výčet žádostí a rozhodnutí o příspěvcích, ale může 
být rovněž použita jako kompendium dokončených opatření. V případě budoucí závažné 
katastrofy ji mohou členské státy použít jako podklad pro rozumná a užitečná opatření. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 137
Článek 21

Nařízení (ES) č. 2012/2002 se zrušuje s 
účinkem od 1. ledna 2007.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za 
odkazy na toto nařízení.

Nařízení (ES) č. 2012/2002 se zrušuje s 
účinkem ode dne, kdy vstoupí toto nařízení 
v platnost. Odkazy na zrušené nařízení se 
považují za odkazy na toto nařízení.

Or. pt
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Odůvodnění 

Je třeba zohlednit datum, kdy vstoupí toto nařízení v platnost. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 138
Článek 22

Nařízení (ES) č. 2012/2002 se i nadále 
použije na žádosti obdržené Komisí do 31. 
prosince 2006.

Nařízení (ES) č. 2012/2002 se i nadále 
použije na žádosti obdržené Komisí v den 
nebo přede dnem uplynutí jeho platnosti.

Or. pt

Odůvodnění 

Nařízení 2012/2002 by mělo být platné do data svého vypršení. 

Pozměňovací návrh, který předložil Pedro Guerreiro

Pozměňovací návrh 139
Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 
2007. Toto nařízení je závazné v celém 
rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Toto nařízení bude závazné 
v celém svém rozsahu a bude přímo 
použitelné ve všech členských státech. 

Or. pt

Odůvodnění 

Toto nařízení bude platné po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 


