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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Rovnost žen a mužů je základní 

hodnotou Unie, jak je uvedeno ve 

Smlouvách a v Listině základních práv, 

kterou se Unie zavázala prosazovat ve 

všech svých činnostech. Zásadu rovnosti 

žen a mužů stanoví zejména článek 8 

Smlouvy o fungování Evropské unie tím, 

že uvádí, že Unie bude „při všech svých 

činnostech usilovat o odstranění 

nerovností a podporovat rovné zacházení 

pro muže a ženy“. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Klíčový význam pro ochranu před 

katastrofami má prevence, která vyžaduje 

další opatření. Za tímto účelem by členské 

státy měly pravidelně zpřístupňovat svoje 

posouzení rizik, jakož i souhrny svých 

plánů řízení rizik v případě katastrof, aby 

se zajistil integrovaný přístup ke zvládání 

katastrof, který bude spojovat opatření 

týkající se prevence rizik, připravenosti i 

reakce na ně. Kromě toho by měla mít 

Komise možnost od členských států 

vyžadovat, aby poskytly zvláštní plány 

prevence a připravenosti v souvislosti s 

konkrétními katastrofami, a to zejména s 

cílem maximalizovat celkovou podporu 

Unie, pokud jde o řízení rizika katastrof. 

(5) Klíčový význam pro ochranu před 

katastrofami má prevence, která vyžaduje 

další opatření. Za tímto účelem by členské 

státy měly pravidelně zpřístupňovat svoje 

posouzení rizik, jakož i souhrny svých 

plánů řízení rizik v případě katastrof, aby 

se zajistil integrovaný přístup ke zvládání 

katastrof, který bude spojovat opatření 

týkající se prevence rizik, připravenosti i 

reakce na ně. Členské státy by měly zajistit 

komplexní plánování zohledňující otázky 

rovnosti žen a mužů, jelikož přírodní a 

člověkem způsobené katastrofy a také 

politiky v oblasti životního prostředí mají 

odlišný dopad na ženy a muže. Aby bylo 

tudíž možné spravedlivě a účinně snižovat 
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Měla by se snížit administrativní zátěž a 

měly by se posílit politiky prevence, a to i 

zajištěním nezbytných propojení s 

ostatními klíčovými politikami a nástroji 

Unie, zejména se strukturálními a 

investičními fondy, jak se uvádí v 2. bodě 

odůvodnění nařízení (EU) č. 1303/20131. 

riziko katastrof a posilovat mechanismy 

civilní ochrany je třeba zahrnout otázky 

rovnosti žen a mužů do všech fází od 

prevence po postupy připravenosti a 

reakce na ně, včetně sdílených posouzení 

rizik a intervencí v oblasti řešení krizí jak 

v situacích konfliktu, tak po skončení 

konfliktu. Kromě toho by měla mít Komise 

možnost od členských států vyžadovat, aby 

poskytly zvláštní plány prevence a 

připravenosti v souvislosti s konkrétními 

katastrofami, a to zejména s cílem 

maximalizovat celkovou podporu Unie, 

pokud jde o řízení rizika katastrof. Měla by 

se snížit administrativní zátěž a měly by se 

posílit politiky prevence, a to i zajištěním 

nezbytných propojení s ostatními 

klíčovými politikami a nástroji Unie, 

zejména se strukturálními a investičními 

fondy, jak se uvádí v 2. bodě odůvodnění 

nařízení (EU) č. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320). 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 

2013 o společných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropském zemědělském 

fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 

námořním a rybářském fondu a o zrušení 

nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 

L 347, 20.12.2013, s. 320). 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Unie by ve všech svých činnostech 

měla zohlednit, že ženy nejsou postiženy 

pouze bezprostředními následky 
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katastrofy, ale mohou potřebovat zvláštní 

zdravotní péči. Členské státy a Unie by 

měly zajistit, aby potřebná zdravotní péče 

byla přednostně poskytována těhotným 

ženám. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7b) Sanitární a hygienická zařízení, 

služby a zdroje by měly být poskytovány ve 

všech fázích řízení rizik, přičemž je třeba 

věnovat zvláštní pozornost specifickým 

potřebám žen a dívek a tyto potřeby 

zohledňovat. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 7 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7c) V nouzových situacích jsou ženy a 

dívky vystaveny zvýšenému riziku 

fyzického a sexuálního násilí. Projekty v 

oblasti řízení katastrof proto musí 

zahrnovat opatření k prevenci a účinnému 

řešení problémů souvisejících s genderově 

podmíněným násilím, k nimž například 

patří opatření k zajištění bezpečnosti žen 

bezprostředně po vypuknutí katastrof, 

přičemž musí poskytovat služby na 

podporu obětí násilí založeného na 

pohlaví, jako je zdravotní péče, 

psychologická podpora a další druhy 

pomoci. Otázky týkající se násilí 

páchaného na ženách a dívkách by měly 

být začleněny do stávajících školení a 

příruček zaměřených na snižování rizika a 

reakce na mimořádné situace. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Aby bylo možné předcházet 

zvláštním rizikům, jimž jsou ženy a dívky 

vystaveny v nouzových situacích, a na tato 

rizika účinně reagovat, měli by 

zaměstnanci a personál zabývající se 

plánováním, realizací a řízením úkolů v 

oblasti zvládání rizik v případě katastrof a 

civilní ochrany projít školením 

zaměřeným na genderové otázky. Má-li se 

dosáhnout plně průřezového přístupu k 

prevenci, připravenosti a reakci na 

katastrofy v Unii a v členských státech, je 

v této souvislosti naprosto nezbytné vést 

neustálý dialog a prohlubovat spolupráci 

mezi sítí znalostí v oblasti civilní ochrany 

a sítěmi a organizacemi obhájců lidských 

práv žen s odbornými znalostmi v oblasti 

ekologických katastrof. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Aby se dosáhlo fungování kapacity 

rescEU, měly by se zpřístupnit další 

finanční prostředky na financování 

opatření v rámci mechanismu Unie. 

(10) Aby se dosáhlo fungování kapacity 

rescEU, měly by se zpřístupnit další 

finanční prostředky na financování 

opatření v rámci mechanismu Unie, avšak 

nikoli na úkor finančních prostředků 

přidělených na jiné klíčové politiky Unie, 

jako je prosazování práva, rovnost a 

občanství, spravedlnost a lidský rozvoj na 

celém světě, ani jakýchkoli finančních 

prostředků vyčleněných na rovnost žen a 

mužů a programy a projekty zaměřené na 

posilování postavení žen, zejména s 

ohledem na skutečnost, že provádění 

některých těchto programů bylo 

mimořádně úspěšné (čerpání prostředků 
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na platby přidělených na program Práva, 

rovnost a občanství v předchozích třech 

letech činilo více než 99 %). 

Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodajka důrazně odmítá jakékoliv 

přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. Míra čerpání prostředků 

poskytovaných v rámci programu Práva rovnost a občanství dosahuje téměř 100 %, což 

znamená, že z tohoto programu nelze vyčlenit žádné nové zdroje, aniž by to nemělo negativní 

dopad na konkrétní projekty a organizace. Výbor FEMM neustále zdůrazňuje, že je třeba 

zvýšit financování programu Práva, rovnost a občanství s ohledem na iniciativu DAPHNE a 

programy rovnosti žen a mužů. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10 a) Pro revidovaný mechanismus 

civilní ochrany Unie by mělo být zajištěno 

samostatné financování a příděly 

rozpočtových prostředků. Vzhledem k 

tomu, že je třeba zabránit negativním 

dopadům na financování stávajících 

víceletých programů, mělo by zvýšení 

finančních prostředků na předpokládanou 

revizi mechanismu civilní ochrany Unie v 

letech 2018, 2019 a 2020 výlučně pocházet 

ze všech prostředků dostupných podle 

nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/20131a, zejména využitím nástroje 

pružnosti. 

 ___________________ 

 1a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 

2013, s. 884). 

Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodajka důrazně odmítá jakékoliv 
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přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh rozhodnutí 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) Při plánování a přidělování 

finančních prostředků a při sestavování 

rozpočtu pro revidovaný mechanismus 

civilní ochrany Unie by se mělo přihlížet k 

hledisku rovnosti žen a mužů. Tento 

přístup by měl zahrnovat genderové 

hodnocení otázky, jak v mimořádných 

situacích vhodněji zohledňovat hledisko 

rovnosti žen a mužů při řízení rizik a 

předcházení katastrofám. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pokrok při provádění rámce pro 

předcházení katastrofám: měřený počtem 

členských států, které poskytly Komisi svá 

posouzení rizik, posouzení svých 

schopností zvládání rizik a souhrny svého 

plánování zvládání katastrof, jak je 

uvedeno v článku 6;“ 

a) pokrok při provádění rámce pro 

předcházení katastrofám: měřený počtem 

členských států, které poskytly Komisi svá 

posouzení rizik, posouzení svých 

schopností zvládání rizik a souhrny svého 

plánování zvládání katastrof, jak je 

uvedeno v článku 6;“ posouzení musí 

zohledňovat hledisko rovnosti žen a mužů; 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 12 a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise každé dva roky informuje 

Evropský parlament a Radu o operacích a 

dosaženém pokroku v rámci článků 11 a 

12.“ 

Komise každé dva roky informuje 

Evropský parlament a Radu o operacích a 

dosaženém pokroku v rámci článků 11 a 12 

a poskytuje konkrétní údaje o začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů .“ 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Uvedená síť bude plnit tyto úkoly v oblasti 

odborné přípravy, cvičení, získaných 

zkušeností a šíření znalostí, a to v případě 

potřeby v úzké spolupráci s příslušnými 

znalostními centry:“ ' 

V úsilí o dosažení vyváženého zastoupení 

žena a mužů bude uvedená síť plnit tyto 

úkoly v oblasti odborné přípravy, cvičení, 

získaných zkušeností a šíření znalostí, a to 

v případě potřeby v úzké spolupráci s 

příslušnými znalostními centry: '  

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9a) V článku 13 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 2a. Při plnění úkolů uvedených v 

odstavci 1 Komise a členské státy zajistí, 

aby odborná příprava a další vzdělávání, 

stejně jako příručky týkající se snižování 

rizik a reakce na mimořádné situace 
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zahrnovaly hledisko rovnosti žen a mužů 

se zvláštním důrazem na násilí páchané 

na ženách a dívkách a reakci na ně. 

Odůvodnění 

Účelem tohoto dodatečného odstavce je vnést do sítě znalostí Unie v oblasti civilní ochrany 

hledisko rovnosti žen a mužů prostřednictvím školení a příruček. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový) 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 13 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9b) V článku 13 se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 3a. Komise zajistí, aby byly k dispozici 

údaje o katastrofách rozčleněné podle 

pohlaví, jak to požaduje sendajský rámec 

pro snižování rizika katastrof, s cílem 

zohlednit při plánování v oblasti snižování 

rizik úlohu žen a hledisko rovnosti žen a 

mužů v průběhu celého procesu. 

Odůvodnění 

Tento dodatečný odstavec má za cíl zahrnout otázky týkající se rovnosti žen a mužů do 

shromažďování údajů o katastrofách. Pro podporu a posílení spolupráce jsou údaje a 

statistiky klíčové pro to, aby bylo možné rizika katastrof pochopit a v případě potřeby na ně 

reagovat. V sendajském rámci pro snižování rizika katastrof je jasně stanoveno, že je třeba 

příslušné údaje rozčlenit. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU 

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Částka 480 630 000 EUR v běžných 

cenách pochází z okruhu 3 „Bezpečnost a 

občanství“ víceletého finančního rámce a 

částka 150 936 000 EUR v běžných 

cenách z okruhu 4 „Globální Evropa“. 

Prostředky nezbytné na provádění 

mechanismu Unie postupně schvaluje 

Evropský parlament a Rada v rámci 

ročního rozpočtového procesu, přičemž je 

třeba řádně zohlednit veškeré prostředky 

dostupné podle nařízení Rady (EU, 

Euratom) č. 1311/2013*, zejména 

využitím nástroje pružnosti.“ 

 ____________________ 

 * Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 

2013, s. 884). 

Odůvodnění 

Nové politické návrhy by měly provázet nové zdroje. Zpravodajka důrazně odmítá jakékoliv 

přerozdělení na úkor úspěšných, chronicky nedostatečně financovaných programů, jako je 

program Práva, rovnost a občanství a program Spravedlnost. 

 

 

 

 



 

PE619.422v01-00 12/12 AD\1150128CS.docx 

CS 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO 

Název Mechanismus civilní ochrany Unie 

Referenční údaje COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Věcně příslušný výbor 

       Datum oznámení na zasedání 

ENVI 

14.12.2017 
   

Výbor, který vypracoval stanovisko 

       Datum oznámení na zasedání 

FEMM 

8.2.2018 

Zpravodaj(ka) 

       Datum jmenování 

Angelika Mlinar 

21.2.2018 

 
 


