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MÓDOSÍTÁS 

 A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosítást 

fogalmazza meg: 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A nemek közötti egyenlőség az 

Unió alapszerződésekben és az Alapjogi 

Chartában elismert egyik alapértéke, 

amelyre vonatkozóan az Unió 

kötelezettséget vállalt arra, hogy 

valamennyi tevékenységébe beépíti.  Az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 8. cikke rögzíti a nemek közötti 

egyenlőség általános érvényesítésének 

elvét, megállapítva, hogy „az Unió 

tevékenységeinek folytatása során 

törekszik az egyenlőtlenségek 

kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők 

közötti egyenlőség előmozdítására”. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel. Ennek 

érdekében a tagállamoknak rendszeres 

időközönként meg kell osztaniuk a 

kockázatértékeléseiket, valamint a 

katasztrófakockázat-kezelési tervezésük 

összefoglalóját a katasztrófavédelem 

integrált megközelítésének biztosítása 

érdekében, összekapcsolva a 

kockázatmegelőzést, a felkészülést és a 

(5) A megelőzés kulcsfontosságú a 

katasztrófák elleni védelem terén, és 

további cselekvést igényel. Ennek 

érdekében a tagállamoknak rendszeres 

időközönként meg kell osztaniuk a 

kockázatértékeléseiket, valamint a 

katasztrófakockázat-kezelési tervezésük 

összefoglalóját a katasztrófavédelem 

integrált megközelítésének biztosítása 

érdekében, összekapcsolva a 

kockázatmegelőzést, a felkészülést és a 
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reagálási fellépéseket. Ezenkívül a 

Bizottságnak lehetősége kell, hogy legyen 

arra, hogy a tagállamoktól konkrét 

katasztrófákkal kapcsolatos megelőzési és 

felkészültségi tervek benyújtását kérje, 

különösen a katasztrófakockázat-

kezeléshez nyújtott átfogó uniós támogatás 

maximalizálása céljából. Csökkenteni kell 

az adminisztratív terheket és meg kell 

erősíteni a megelőző politikákat, többek 

között az egyéb kulcsfontosságú uniós 

szakpolitikákhoz és eszközökhöz, 

nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet (2) 

preambulumbekezdésében felsorolt európai 

strukturális és beruházási alapokkal való 

szükséges kapcsolatok biztosítása révén1. 

reagálási fellépéseket. A tagállamoknak 

gondoskodniuk kell az átfogó, a nemek 

közötti egyenlőséget figyelembe vevő 

programozásról, ugyanis a természeti és 

az ember által okozott katasztrófák, 

valamint a környezetvédelmi politikák 

különböző hatással vannak a férfiakra és 

a nőkre. Ezért a katasztrófakockázatok 

méltányos és hatékony csökkentése, 

valamint a polgári védelmi 

mechanizmusok megerősítése érdekében a 

megelőzéstől kezdve a felkészültségen át a 

reagálási folyamatokig valamennyi 

fázisba – többek között a közös 

kockázatértékelésekbe, valamint a 

konfliktushelyzetekben és azokat követően 

alkalmazott válságkezelési 

beavatkozásokba – be kell építeni a nemi 

szempontokat. Ezenkívül a Bizottságnak 

lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy a 

tagállamoktól konkrét katasztrófákkal 

kapcsolatos megelőzési és felkészültségi 

tervek benyújtását kérje, különösen a 

katasztrófakockázat-kezeléshez nyújtott 

átfogó uniós támogatás maximalizálása 

céljából. Csökkenteni kell az 

adminisztratív terheket és meg kell 

erősíteni a megelőző politikákat, többek 

között az egyéb kulcsfontosságú uniós 

szakpolitikákhoz és eszközökhöz, 

nevezetesen az 1303/2013/EU rendelet (2) 

preambulumbekezdésében felsorolt európai 

strukturális és beruházási alapokkal való 

szükséges kapcsolatok biztosítása révén1. 

_____________________ _____________________ 

Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete 

(2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések 

Az Európai Parlament és a Tanács 

1303/2013/EU rendelete 

(2013. december 17.) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések megállapításáról, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és 

az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 

vonatkozó általános rendelkezések 
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megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

megállapításáról és az 

1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 320. o.). 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Az Uniónak valamennyi fellépése 

során figyelemmel kell lennie arra, hogy a 

katasztrófa azonnali hatásain kívül a 

nőknek külön egészségügyi szükségleteik 

is lehetnek. A tagállamoknak és az 

Uniónak kiemelten kell gondoskodniuk 

arról, hogy a terhes nők megkapják a 

szükséges egészségügyi ellátást. 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A válságkezelés valamennyi 

szakaszában biztosítani kell az 

egészségüggyel és a higiéniával 

kapcsolatos létesítményeket, 

szolgáltatásokat és forrásokat, különös 

figyelmet és fordítva a nők és a lányok 

sajátos igényeire. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

7 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7c) Vészhelyzetekben a nők és a 

lányok fokozottan ki vannak téve a fizikai 

és nemi erőszak veszélyének. Ezért 
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elengedhetetlen, hogy a 

katasztrófakezelési projektek olyan 

intézkedéseket is magukban foglaljanak, 

amelyek megelőzik a nemi erőszakot és 

hatékonyan reagálnak rá, ideértve a nők 

katasztrófák utáni biztonságos 

elhelyezését, valamint a nemi alapú 

erőszak áldozatainak támogatását célzó 

szolgáltatások, például pszichológiai vagy 

egyéb segítség nyújtását. A nőkkel és a 

lányokkal szembeni erőszak témakörét be 

kell építeni a már létező 

kockázatcsökkentési és vészhelyzeti-

elhárítási képzésbe és kézikönyvekbe. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A vészhelyzetek esetén a 

kifejezetten a nőket és a lányokat érintő 

kockázatok hatékonyabb megelőzése, 

valamint az ezekre való hatékonyabb 

reagálás érdekében a katasztrófakockázat-

kezelés és polgári védelem terén a 

tervezéssel, végrehajtással és irányítással 

foglalkozó személyzetnek a nemi 

szempontokat figyelembe vevő képzésben 

kell részesülniük. Ennek érdekében 

kiemelt jelentőségű az Unió polgári 

védelmi tudáshálózata és a nőjogi 

jogvédők környezeti katasztrófák területén 

szakértelemmel rendelkező hálózatai és 

szervezetei közötti folyamatos párbeszéd és 

közös munka, hogy teljes mértékben 

átfogó megközelítést lehessen alkalmazni 

az Unióban és a tagállamokban 

előforduló katasztrófák megelőzése, az 

azokra való felkészültség és reagálás 

tekintetében. 
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Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A rescEU kapacitás működésének 

elérése érdekében további pénzügyi 

előirányzatokat kell rendelkezésre 

bocsátani az uniós mechanizmus keretében 

végrehajtott fellépések finanszírozásához. 

(10) A rescEU kapacitás működésének 

elérése érdekében további pénzügyi 

előirányzatokat kell rendelkezésre 

bocsátani az uniós mechanizmus keretében 

végrehajtott fellépések finanszírozásához, 

de nem az olyan egyéb kulcsfontosságú 

uniós szakpolitikákhoz rendelt pénzügyi 

keretek rovására, mint a jogok, az 

egyenlőség és a polgárság, valamint az 

igazságszolgáltatás vagy az emberi 

fejlődés előmozdítása világszerte, ideértve 

különösen a nemek közötti egyenlőség 

előmozdítására és a nők 

szerepvállalásának növelésére irányuló 

programokat és projekteket, szem előtt 

tartva, hogy e programok némelyikének 

végrehajtása kivételesen sikeresnek 

bizonyult (az elmúlt 3 évben a „Jogok, 

egyenlőség és polgárság program” (REC) 

kifizetési előirányzatai meghaladták a 

99%-ot). 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a „Jogok, egyenlőség 

és polgárság” (REC) és a jogérvényesülési programok – kárára történő átcsoportosításokat. 

A REC program majdnem 100%-os felhasználási aránya arra utal, hogy e programból nem 

vonhatók el új források anélkül, hogy az negatívan befolyásolna egyes projekteket és 

szervezeteket. A FEMM bizottság folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy 

növelni kell a REC finanszírozását a DAPHNE és a nemek közötti egyenlőséget szolgáló 

programok tekintetében. 
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Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10 a) A felülvizsgált uniós polgári 

védelmi mechanizmus számára külön 

finanszírozást és költségvetési 

előirányzatot kell biztosítani. Tekintettel 

arra, hogy el kell kerülni a meglévő 

többéves programok finanszírozására 

gyakorolt negatív hatásokat, az uniós 

polgári védelmi mechanizmus 2018., 

2019. és 2020. évi célzott felülvizsgálatára 

szolgáló finanszírozás növelését kizárólag 

az 1311/2013, Euratom tanácsi rendelet1a 

értelmében rendelkezésre álló eszközök, és 

különösen a rugalmassági eszköz 

igénybevételével kell fedezni. 

 ___________________ 

 1a A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 

884. o.). 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az 

egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő 

átcsoportosításokat. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

10 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) A felülvizsgált uniós polgári 

védelmi mechanizmus rendelkezésére álló 

finanszírozás és költségvetés tervezése és 

elosztása során alkalmazni kell a nemek 

közötti egyenlőség szempontját érvényesítő 
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költségvetés-tervezést, amely magában 

foglal egy nemi szempontokon alapuló 

értékelést annak érdekében, hogy a 

kockázatkezelési és katasztrófamegelőzési 

erőfeszítések közben előforduló 

vészhelyzetekkel való megbirkózás során 

jobban oda lehessen figyelni a nemi 

szempontokra. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1313/2013/EU határozat 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a katasztrófamegelőzési keret 

megvalósítása terén történt előrehaladás: 

azon tagállamok számával mérik, amelyek 

a Bizottság rendelkezésére bocsátották a 6. 

cikkben meghatározottak szerint a 

kockázatelemzéseiket, a kockázatkezelési 

képességük értékelését és 

katasztrófakockázat-kezelési tervezésük 

összefoglalóját; 

a) a katasztrófamegelőzési keret 

megvalósítása terén történt előrehaladás: 

azon tagállamok számával mérik, amelyek 

a Bizottság rendelkezésére bocsátották a 6. 

cikkben meghatározottak szerint a 

kockázatelemzéseiket, a kockázatkezelési 

képességük értékelését és 

katasztrófakockázat-kezelési tervezésük 

összefoglalóját; az értékelések során 

figyelembe kell venni a nemi 

szempontokat; 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

1313/2013/EU határozat 

12a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság kétévente tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. 

és 12. cikk szerinti műveletekről és 

előrehaladásról. 

A Bizottság kétévente tájékoztatja az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot az 11. 

és 12. cikk szerinti műveletekről és 

előrehaladásról, konkrét adatokat 

szolgáltatva a nemi szempontok 

figyelembevételéről. 
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Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tudáshálózat – adott esetben az illetékes 

tudásközpontokkal szoros 

együttműködésben – a következő 

feladatokat látja el a képzés, a gyakorlatok, 

a tanulságok levonása és az ismeretek 

terjesztése terén;” 

A tudáshálózat, amely törekszik a nemi 

szempontból kiegyensúlyozott összetétel 

kialakítására, adott esetben az illetékes 

tudásközpontokkal szoros 

együttműködésben a következő feladatokat 

látja el a képzés, a gyakorlatok, a 

tanulságok levonása és az ismeretek 

terjesztése terén;”  

 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A 13. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (2a) Az (1) bekezdésben rögzített 

feladatok ellátása során a Bizottság és a 

tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 

képzések és a képesítési folyamatok, 

valamint a kockázatcsökkentésről és a 

vészhelyzeti reagálásról szóló kézikönyvek 

figyelembe vegyék a nemi szempontokat, 

különös tekintettel a nőkkel és lányokkal 

szembeni erőszak megelőzésére és 

kezelésére. 

Indokolás 

E kiegészítő bekezdés célja, hogy a képzéseken és a kézikönyveken keresztül bevezesse a nemi 

szempontok figyelembevételét az Unió polgári védelmi tudáshálózata tekintetében. 
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Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új) 

1313/2013/EU határozat 

13 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) A 13. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 (3a) A Bizottság gondoskodik arról, 

hogy a katasztrófákkal kapcsolatos 

adatokat nemi bontásban bocsássák 

rendelkezésre, ahogyan azt a sendai 

katasztrófakockázat-csökkentési keret is 

előírja, hogy foglalkozni lehessen a nők 

szerepével a kockázatcsökkentési tervezés 

során, valamint a nemi szempontokkal a 

teljes eljárás folyamán. 

Indokolás 

E kiegészítő bekezdés célja, hogy bevezesse a nemi szempontok figyelembevételét a 

katasztrófákkal kapcsolatos adatok gyűjtése tekintetében. Az együttműködés előmozdítása és 

fokozása érdekében az adatok és a statisztikák kulcsfontosságúak a katasztrófakockázatok 

megértéséhez és kezeléséhez. A sendai katasztrófakockázat-csökkentési keret egyértelműen 

előírja a vonatkozó adatok bontását. 

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

1313/2013/EU határozat 

19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Folyó áron 480 630 000 EUR a többéves 

pénzügyi keret 3., „Biztonság és uniós 

polgárság” című fejezetéből, folyó áron 

150 936 000 EUR pedig a 4., „Globális 

Európa” című fejezetéből származik. 

Az Európai Parlament és a Tanács az éves 

költségvetési eljárás keretében 

fokozatosan engedélyezi az uniós 

mechanizmus szükséges előirányzatait, 

kellően figyelembe véve az 1311/2013/EU, 

Euratom tanácsi rendelet* értelmében 

rendelkezésre álló eszközöket, különös 

tekintettel a rugalmassági eszköz 

igénybevételi lehetőségére. 
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 ____________________ 

 *A Tanács 1311/2013/EU, Euratom 

rendelete (2013. december 2.) a 2014–

2020-as időszakra vonatkozó többéves 

pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 

884. o.). 

Indokolás 

Az új szakpolitikai javaslatokat új forrásoknak kell kísérniük. Az előadó határozottan 

elutasítja a sikeres, ám tartósan alulfinanszírozott programok – például a jogok, az 

egyenlőség, az uniós polgárság és a jogérvényesülési programok – kárára történő 

átcsoportosításokat. 

 

 

 



 

AD\1150128HU.docx 13/13 PE619.422v01-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA 

Cím Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

ENVI 

14.12.2017 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

FEMM 

8.2.2018 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Angelika Mlinar 

21.2.2018 

 
 

 

 

 

 


