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POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Równość mężczyzn i kobiet jest 

podstawową wartością Unii – uznaną w 

Traktatach i w Karcie praw podstawowych 

– którą Unia zobowiązała się uwzględniać 

we wszystkich swoich działaniach.  W 

szczególności art. 8 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

określa zasadę uwzględniania aspektu płci 

stanowiąc, że „we wszystkich swoich 

działaniach Unia zmierza do zniesienia 

nierówności oraz wspierania równości 

mężczyzn i kobiet”. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Dla ochrony przed klęskami 

i katastrofami kluczowe znaczenie ma 

zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze 

działania w tym obszarze. W tym celu 

państwa członkowskie powinny regularnie 

wymieniać się wynikami oceny ryzyka 

i streszczeniami swoich planów 

zarządzania ryzykiem związanym 

z klęskami i katastrofami w celu 

zagwarantowania zintegrowanego 

podejścia do zarządzania klęskami 

i katastrofami, łącząc działania związane 

z zapobieganiem klęskom i katastrofom, 

gotowością i reagowaniem. Poza tym 

(5) Dla ochrony przed klęskami 

i katastrofami kluczowe znaczenie ma 

zapobieganie i dlatego niezbędne są dalsze 

działania w tym obszarze. W tym celu 

państwa członkowskie powinny regularnie 

wymieniać się wynikami oceny ryzyka 

i streszczeniami swoich planów 

zarządzania ryzykiem związanym 

z klęskami i katastrofami w celu 

zagwarantowania zintegrowanego 

podejścia do zarządzania klęskami 

i katastrofami, łącząc działania związane 

z zapobieganiem klęskom i katastrofom, 

gotowością i reagowaniem. Państwa 
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Komisja powinna mieć możliwość 

wymagania od państw członkowskich 

przekazania konkretnych planów 

zapobiegania i gotowości w odniesieniu do 

konkretnych klęsk lub katastrof, głównie 

w celu zapewnienia maksymalnego 

wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu 

ryzykiem związanym z klęskami 

i katastrofami. Obciążenie administracyjne 

powinno zostać zmniejszone, a polityka 

zapobiegania wzmocniona, w tym także 

dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań 

z innymi kluczowymi politykami 

i instrumentami Unii, w szczególności 

europejskimi funduszami strukturalnymi 

i inwestycyjnymi wymienionymi 

w motywie 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/20131. 

członkowskie powinny zapewnić 

kompleksowe programowanie 

uwzględniające aspekt płci, ponieważ 

klęski żywiołowe i katastrofy 

spowodowane przez człowieka oraz 

polityka w dziedzinie środowiska 

oddziałują w różny sposób na mężczyzn i 

kobiety. W związku z tym w celu 

stworzenia sprawiedliwego i skutecznego 

systemu ograniczania ryzyka klęsk lub 

katastrof oraz wzmocnienia mechanizmów 

ochrony ludności należy uwzględniać 

kwestie równości płci na wszystkich 

etapach, począwszy od zapobiegania, po 

procesy związane z gotowością i 

reagowaniem, włącznie ze wspólnymi 

ocenami ryzyka oraz interwencjami 

kryzysowymi zarówno w czasie konfliktów, 

jak i sytuacjach pokonfliktowych. Poza 

tym Komisja powinna mieć możliwość 

wymagania od państw członkowskich 

przekazania konkretnych planów 

zapobiegania i gotowości w odniesieniu do 

konkretnych klęsk lub katastrof, głównie 

w celu zapewnienia maksymalnego 

wsparcia ze strony Unii w zarządzaniu 

ryzykiem związanym z klęskami 

i katastrofami. Obciążenie administracyjne 

powinno zostać zmniejszone, a polityka 

zapobiegania wzmocniona, w tym także 

dzięki zapewnieniu niezbędnych powiązań 

z innymi kluczowymi politykami 

i instrumentami Unii, w szczególności 

europejskimi funduszami strukturalnymi 

i inwestycyjnymi wymienionymi 

w motywie 2 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

1Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
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ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) We wszystkich działaniach Unia 

powinna mieć na uwadze, że w sytuacji 

klęski lub katastrofy kobiety muszą sobie 

radzić nie tylko z jej bezpośrednimi 

skutkami, lecz mogą mieć szczególne 

potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej. 

Państwa członkowskie i Unia powinny 

priorytetowo dopilnować, by kobiety w 

ciąży otrzymywały niezbędną opiekę 

zdrowotną. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7b) Należy zapewnić infrastrukturę, 

usługi oraz zasoby sanitarne i higieniczne 

na wszystkich etapach zarządzania 

ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem 

specyficznych potrzeb kobiet i dziewcząt. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7c) W sytuacjach nadzwyczajnych 

kobiety i dziewczęta są bardziej narażone 

na przemoc fizyczną i seksualną. Dlatego 

niezwykle ważne jest, aby projekty 

dotyczące zarządzania klęskami lub 

katastrofami obejmowały środki służące 

zapobieganiu przemocy ze względu na 

płeć i skutecznemu reagowaniu na nią, 

np. środki na rzecz zagwarantowania 

kobietom bezpieczeństwa po klęsce lub 

katastrofie, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ofiarom przemocy ze 

względu na płeć usług opieki zdrowotnej, 

wsparcia psychologicznego i innego 

rodzaju pomocy. Do istniejących szkoleń i 

podręczników na temat ograniczania 

ryzyka i reagowania kryzysowego należy 

włączyć kwestie dotyczące przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) W celu skuteczniejszego 

zapobiegania szczególnym zagrożeniom, 

na które są narażone kobiety i dziewczęta 

w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz 

reagowania na te zagrożenia 

pracownikom odpowiedzialnym za 

planowanie, wdrażanie i zarządzanie w 

dziedzinie zarządzania ryzykiem 

związanym z klęskami lub katastrofami 

oraz w dziedzinie ochrony ludności należy 

zapewnić szkolenia uwzględniające aspekt 

płci. W związku z tym bieżący dialog i 

współpraca unijnej sieci wiedzy w zakresie 

ochrony ludności z sieciami i 
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organizacjami obrońców praw kobiet 

dysponującymi fachową wiedzą w 

dziedzinie katastrof ekologicznych mają 

ogromne znaczenie dla osiągnięcia w 

pełni międzysektorowego podejścia do 

zapobiegania klęskom lub katastrofom, 

gotowości i reagowania na nie w Unii i w 

państwach członkowskich. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie 

zdolności w ramach rescEU, należy 

udostępnić dodatkowe środki budżetowe 

na sfinansowanie działań w ramach 

unijnego mechanizmu. 

(10) Żeby umożliwić funkcjonowanie 

zdolności w ramach rescEU, należy 

udostępnić dodatkowe środki budżetowe 

na sfinansowanie działań w ramach 

unijnego mechanizmu, lecz nie kosztem 

środków finansowych przeznaczonych na 

inne kluczowe z punktu widzenia Unii 

strategie polityczne, takie jak promowanie 

praw, równości i obywatelstwa, wspieranie 

wymiaru sprawiedliwości lub rozwoju 

społecznego na całym świecie, włącznie ze 

wszystkimi środkami przeznaczonymi na 

programy i projekty dotyczące 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 

wzmacniania pozycji kobiet, szczególnie 

biorąc pod uwagę fakt, że wdrażanie 

niektórych z tych programów było 

wyjątkowo udane (przydziały płatności na 

program „Prawa, równość i 

obywatelstwo” osiągnęły poziom ponad 

99 % w ciągu minionych trzech lat). 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i 

obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Prawie 100 % wskaźnik 

absorpcji środków w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oznacza, że nie 

można uruchomić żadnych nowych zasobów w ramach tego programu, nie wywierając 

negatywnego wpływu na konkretne projekty i organizacje. Komisja FEMM nieustannie 

zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia jego finansowania w kontekście programu Daphne i 
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programów na rzecz równości mężczyzn i kobiet. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Po przeglądzie Unijny Mechanizm 

Ochrony Ludności powinien dysponować 

odrębnymi środkami finansowymi i 

przydziałami budżetowymi. Zważywszy na 

konieczność uniknięcia negatywnego 

wpływu na finansowanie obowiązujących 

wieloletnich programów, nowe środki 

przeznaczone na ukierunkowany przegląd 

Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności 

w latach 2018, 2019 i 2020 powinny 

pochodzić wyłącznie ze środków 

dostępnych na podstawie rozporządzenia 

Rady (UE, Euratom) nr 1311/20131a, ze 

szczególnym uwzględnieniem instrumentu 

elastyczności. 

 ___________________ 

 1a Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 

20.12.2013, s. 884). 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i 

obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. 
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Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 10 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10b) W planowaniu i przydziale 

środków finansowych oraz budżetowaniu 

środków dla zmienionego Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności należy 

uwzględnić perspektywę sporządzania 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, 

która wiąże się z oceną opartą na aspekcie 

płci w celu lepszego włączenia 

perspektywy płci do reagowania w 

sytuacjach nadzwyczajnych w ramach 

zarządzania ryzykiem oraz zapobiegania 

klęskom lub katastrofom. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) postępy we wdrażaniu ram 

zapobiegania klęskom i katastrofom – 

mierzone liczbą państw członkowskich, 

które zgodnie z art. 6 udostępniły Komisji 

streszczenie swoich ocen ryzyka, ocenę 

swojej zdolności zarządzania ryzykiem 

oraz streszczenia planów zarządzania 

ryzykiem związanym z klęskami i 

katastrofami; 

a) postępy we wdrażaniu ram 

zapobiegania klęskom i katastrofom – 

mierzone liczbą państw członkowskich, 

które zgodnie z art. 6 udostępniły Komisji 

streszczenie swoich ocen ryzyka, ocenę 

swojej zdolności zarządzania ryzykiem 

oraz streszczenia planów zarządzania 

ryzykiem związanym z klęskami i 

katastrofami; oceny muszą uwzględniać 

aspekt płci. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 12a – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja powiadamia Parlament Europejski 

i Radę co dwa lata o operacjach 

i postępach w działaniach wykonywanych 

na podstawie art. 11 i 12.” 

Komisja powiadamia Parlament Europejski 

i Radę co dwa lata o operacjach 

i postępach w działaniach wykonywanych 

na podstawie art. 11 i 12, podając 

szczegółowe dane dotyczące 

uwzględniania problematyki płci.” 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sieć realizuje następujące działania w 

zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz 

upowszechniania zdobytych doświadczeń i 

wiedzy, w razie potrzeby ściśle 

koordynując te działania z właściwymi 

centrami wiedzy: ;” 

Dążąc do osiągnięcia bardziej 

zrównoważonego pod względem płci 

składu, sieć realizuje następujące działania 

w zakresie szkoleń, ćwiczeń oraz 

upowszechniania zdobytych doświadczeń i 

wiedzy, w razie potrzeby ściśle 

koordynując te działania z właściwymi 

centrami wiedzy: ;”  

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a) w art. 13 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 2a. Wykonując zadania określone w 

ust. 1, Komisja i państwa członkowskie 
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dopilnowują, by szkolenia i proces 

podnoszenia kwalifikacji, a także 

podręczniki na temat ograniczania ryzyka 

i reagowania kryzysowego obejmowały 

perspektywę płci, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapobiegania przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt oraz reagowania 

na nią. 

Uzasadnienie 

Celem tego dodatkowego ustępu jest wprowadzenie problematyki płci do unijnej sieci wiedzy 

w zakresie ochrony ludności za pośrednictwem szkoleń i podręczników. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy) 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9b) w art. 13 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 3a. Komisja dopilnowuje, by dane 

dotyczące klęsk i katastrof były 

udostępniane w podziale na płeć, zgodnie 

z wymogami ram z Sendai dotyczących 

ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych, w 

celu uwzględnienia roli kobiet w 

planowaniu ograniczania ryzyka oraz 

perspektywy płci w całym procesie. 

Uzasadnienie 

Celem tego dodatkowego ustępu jest uwzględnianie problematyki płci przy gromadzeniu 

danych dotyczących klęsk i katastrof. Z myślą o promowaniu i zacieśniania współpracy należy 

pamiętać, że dane i dane statystyczne mają kluczowe znaczenie dla rozumienia i ostatecznie 

reagowania na zagrożenia związane z klęskami lub katastrofami. Z ram z Sendai dotyczących 

ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych wynika jasno, że odpowiednie dane powinny być 

zdezagregowane. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Decyzja nr 1313/2013/UE 

Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kwota 480 630 000 EUR według cen 

aktualnych pochodzi z działu 3 

„Bezpieczeństwo i obywatelstwo” 

wieloletnich ram finansowych, a kwota 

150 936 000 EUR według cen aktualnych 

z działu 4 „Globalny wymiar Europy”.”; 

Środki niezbędne dla unijnego 

mechanizmu są stopniowo zatwierdzane 

przez Parlament Europejski i Radę w 

rocznej procedurze budżetowej, z 

należytym uwzględnieniem wszystkich 

środków dostępnych na mocy 

rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013*, a zwłaszcza instrumentu 

elastyczności. 

 ____________________ 

 * Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 

1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. 

określające wieloletnie ramy finansowe 

na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 

20.12.2013, s. 884). 

Uzasadnienie 

Wnioskom ustawodawczym zawierającym nowe strategie polityczne powinny towarzyszyć 

nowe zasoby. Sprawozdawczyni zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciom środków kosztem 

skutecznych i chronicznie niedofinansowanych programów, jak np. „Prawa, równość i 

obywatelstwo” oraz programy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. 
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