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AMENDAMENTE 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen îi prezintă Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, care este comisie competentă, următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de decizie 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Egalitatea de gen este o valoare 

fundamentală a UE, recunoscută în 

tratate și în Carta drepturilor 

fundamentale, pe care Uniunea s-a 

angajat să o integreze în toate activitățile 

sale. Articolul 8 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în 

special, prevede principiul integrării 

perspectivei de gen, stipulând că „în toate 

acțiunile sale, Uniunea urmărește să 

elimine inegalitățile și să promoveze 

egalitatea între bărbați și femei”; 

 

Amendamentul  2 

Propunere de decizie 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Prevenirea are o importanță majoră 

pentru protecția împotriva dezastrelor și 

necesită acțiuni suplimentare. În acest 

scop, statele membre ar trebui să își 

comunice regulat evaluările riscurilor, 

precum și sintezele planurilor lor de 

management al riscurilor de dezastre 

pentru a asigura o abordare integrată a 

managementului dezastrelor, care să 

stabilească legături între acțiunile de 

prevenire a riscurilor, de pregătire și de 

răspuns. În plus, Comisia ar trebui să poată 

solicita statelor membre să furnizeze 

planuri specifice de prevenire și de 

pregătire pentru dezastre specifice, în 

(5) Prevenirea are o importanță majoră 

pentru protecția împotriva dezastrelor și 

necesită acțiuni suplimentare. În acest 

scop, statele membre ar trebui să își 

comunice regulat evaluările riscurilor, 

precum și sintezele planurilor lor de 

management al riscurilor de dezastre 

pentru a asigura o abordare integrată a 

managementului dezastrelor, care să 

stabilească legături între acțiunile de 

prevenire a riscurilor, de pregătire și de 

răspuns. Statele membre ar trebui să 

asigure o programare cuprinzătoare, care 

să ia în considerare dimensiunea de gen, 

dat fiind că dezastrele naturale, dezastrele 
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special în vederea maximizării sprijinului 

global acordat de Uniune pentru 

managementul riscurilor de dezastre. 

Sarcina administrativă ar trebui să fie 

redusă și politicile de prevenire ar trebui să 

fie consolidate, inclusiv prin asigurarea 

legăturilor necesare cu alte politici și 

instrumente esențiale ale Uniunii, în 

special cu fondurile structurale și de 

investiții europene, astfel cum sunt 

enumerate în considerentul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/20131. 

provocate de om și, de asemenea, politicile 

de mediu au un impact diferit asupra 

bărbaților și a femeilor. În consecință, 

pentru a crea mecanisme echitabile și 

eficace de reducere a riscului de dezastre 

și a consolida mecanismele de protecție 

civilă, problematica egalității de gen 

trebuie să fie integrată în toate etapele, de 

la prevenire până la procesele de 

pregătire și răspuns, inclusiv în evaluările 

comune ale riscurilor și în intervențiile de 

management al crizelor, atât în situații de 

conflict, cât și de postconflict. În plus, 

Comisia ar trebui să poată solicita statelor 

membre să furnizeze planuri specifice de 

prevenire și de pregătire pentru dezastre 

specifice, în special în vederea maximizării 

sprijinului global acordat de Uniune pentru 

managementul riscurilor de dezastre. 

Sarcina administrativă ar trebui să fie 

redusă și politicile de prevenire ar trebui să 

fie consolidate, inclusiv prin asigurarea 

legăturilor necesare cu alte politici și 

instrumente esențiale ale Uniunii, în 

special cu fondurile structurale și de 

investiții europene, astfel cum sunt 

enumerate în considerentul 2 din 

Regulamentul (UE) nr. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 

1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul 

social european, Fondul de coeziune și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 

347, 20.12.2013, p. 320). 
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Amendamentul  3 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) În toate acțiunile sale, Uniunea ar 

trebui să țină cont de faptul că, pe lângă 

efectele imediate ale unui dezastru, 

femeile pot avea necesități specifice de 

asistență medicală. Statele membre și 

Uniunea ar trebui să ia măsuri, ca 

prioritate, pentru ca femeile însărcinate 

să beneficieze de serviciile medicale 

necesare. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7b) În toate etapele managementului 

riscurilor ar trebui să se prevadă 

instalații, servicii și resurse sanitare și de 

igienă, luându-se în considerare în mod 

deosebit necesitățile specifice ale femeilor 

și fetelor. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de decizie 

Considerentul 7 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7c) Femeile și fetele sunt expuse unui 

risc crescut de a se confrunta cu violența 

fizică și sexuală în situații de urgență. 

Prin urmare, este vital ca proiectele de 

gestionare a dezastrelor să includă măsuri 

de prevenire a violenței de gen și 

răspunsuri eficace la aceasta, de exemplu 

măsuri de garantare a siguranței femeilor 

în urma unui dezastru, și în același timp 



 

PE619.422v01-00 6/12 AD\1150128RO.docx 

RO 

să se prevadă servicii de sprijinire a 

victimelor violenței de gen, oferindu-le 

asistență medicală, sprijin psihologic și 

alte tipuri de asistență. Aspectele legate de 

violența împotriva femeilor și a fetelor ar 

trebui integrate în formările și în 

manualele existente privind reducerea 

riscurilor și reacția la situații de urgență. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de decizie 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Personalul și angajații implicați în 

planificare, desfășurare și gestiune în 

domeniul managementului riscurilor de 

dezastre și al protecției civile ar trebui să 

beneficieze de cursuri de sensibilizare cu 

privire la aspectele legate de gen, pentru a 

preveni riscurile specifice cu care se 

confruntă femeile și fetele în situații de 

urgență și pentru a răspunde în mod mai 

eficace la acestea. În acest scop, dialogul 

în curs și colaborarea dintre Rețeaua de 

cunoștințe în materie de protecție civilă a 

Uniunii și rețelele și organizațiile de 

apărători ai drepturilor femeilor cu o 

expertiză în materie de dezastre ecologice 

este de o importanță capitală pentru a 

dobândi o abordare complet transversală 

de prevenire, pregătire și răspuns în caz 

de dezastre la nivelul Uniunii și în statele 

membre. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Pentru a asigura funcționarea 

capacității rescEU, ar trebui să se pună la 

dispoziție credite financiare suplimentare 

(10) Pentru a asigura funcționarea 

capacității rescEU, ar trebui să se pună la 

dispoziție credite financiare suplimentare 
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în vederea finanțării acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii. 

în vederea finanțării acțiunilor din cadrul 

mecanismului Uniunii, însă nu în 

detrimentul sumelor alocate altor politici 

cheie ale Uniunii, cum ar fi cele care 

promovează drepturile, egalitatea și 

cetățenia, justiția sau dezvoltarea umană 

în întreaga lume, inclusiv toate fondurile 

alocate proiectelor și programelor de 

promovare a egalității de gen și 

capacitării femeilor, în special, luând în 

considerare faptul că implementarea 

unora dintre aceste programe a avut un 

succes excepțional (alocările de plată 

pentru REC au ajuns la peste 99 % în 

ultimii trei ani). 

Justificare 

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie (REC) și 

programul Justiție. Rata de absorbție de aproape 100 % a programului REC presupune 

faptul că nu se pot realoca noi resurse din acest program fără a afecta în mod negativ 

anumite proiecte și organizații. Comisia FEMM a subliniat constant necesitatea de a majora 

finanțarea REC ținând cont de DAPHNE și de programele de egalitate de gen. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Ar trebui să se garanteze o 

finanțare și alocări bugetare separate 

pentru mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii revizuit. Având în vedere 

necesitatea de a evita orice impact negativ 

asupra finanțării programelor 

multianuale existente, majorarea 

finanțării pentru revizuirea specifică a 

mecanismului de protecție civilă al 

Uniunii în anii 2018, 2019 și 2020 ar 

trebui să provină exclusiv din toate 

resursele disponibile în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

1311/20131a al Consiliului, recurgându-se 
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în special la Instrumentul de flexibilitate. 

 ___________________ 

 1a Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 

2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Justificare 

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul 

Justiție. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de decizie 

Considerentul 10 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) La planificarea și alocarea 

fondurilor și stabilirea bugetului pentru 

mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

revizuit ar trebui să se utilizeze 

bugetizarea de gen, ceea ce implică o 

evaluare bazată pe dimensiunea de gen 

pentru a include în mod mai adecvat 

această dimensiune în tratarea situațiilor 

de criză de urgență în cadrul acțiunilor de 

management de risc și de prevenire a 

dezastrelor. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a cadrului de prevenire a 

(a) progresele înregistrate în punerea în 

aplicare a cadrului de prevenire a 
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dezastrelor: măsurate prin numărul de state 

membre care au pus la dispoziția Comisiei 

evaluările riscurilor lor, o evaluare a 

capabilității lor de management al 

riscurilor, precum și o sinteză a planificării 

lor în materie de management al 

dezastrelor, astfel cum se menționează la 

articolul 6; 

dezastrelor: măsurate prin numărul de state 

membre care au pus la dispoziția Comisiei 

evaluările riscurilor lor, o evaluare a 

capabilității lor de management al 

riscurilor, precum și o sinteză a planificării 

lor în materie de management al 

dezastrelor, astfel cum se menționează la 

articolul 6. Evaluările iau în considerare 

dimensiunea de gen; 

 

Amendamentul  11 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 12 a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia informează Parlamentul European 

și Consiliul cu privire la operațiunile și 

progresele realizate în temeiul 

articolelor 11 și 12 o dată la doi ani. 

Comisia informează Parlamentul European 

și Consiliul cu privire la operațiunile și 

progresele realizate în temeiul 

articolelor 11 și 12 o dată la doi ani, 

furnizând date specifice privind 

incluziunea de gen. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în 

ceea ce privește formarea, exercițiile, 

lecțiile învățate și diseminarea 

cunoștințelor, în strânsă coordonare cu 

centrele de cunoștințe relevante, după caz:” 

Rețeaua îndeplinește următoarele sarcini în 

ceea ce privește formarea, exercițiile, 

lecțiile învățate și diseminarea 

cunoștințelor, în strânsă coordonare cu 

centrele de cunoștințe relevante, după caz, 

și în același timp urmărește o 

reprezentare echilibrată din punctul de 

vedere al genului;”  
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Amendamentul  13 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) La articolul 13, se adaugă 

următorul alineat: 

 2a. Atunci când îndeplinesc sarcinile 

stabilite la alineatul 1, Comisia și statele 

membre se asigură că procesele de 

formare și de calificare, și de asemenea 

manualele referitoare la reducerea 

riscurilor și la răspunsul în situații de 

urgență includ perspectiva de gen, 

punând accentul în mod special pe 

prevenirea violenței împotriva femeilor și 

a fetelor și pe răspunsul la aceasta; 

Justificare 

Acest nou alineat urmărește să introducă dimensiunea de gen în Rețeaua de cunoștințe în 

materie de protecție civilă a Uniunii, prin intermediul formărilor și al manualelor. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou) 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) La articolul 13, se adaugă 

următorul alineat: 

 3a. Comisia se asigură că datele 

privind dezastrele sunt puse la dispoziție 

defalcat în funcție de gen, în conformitate 

cu cerințele Cadrului de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre, pentru a 

ține cont de rolul femeilor în planificarea 

reducerii riscurilor și pentru a aborda 

perspectiva de gen pe parcursul întregului 
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proces; 

Justificare 

Acest nou alineat urmărește să introducă dimensiunea de gen în colectarea datelor în caz de 

dezastru. În vederea promovării și a consolidării cooperării, datele și statisticile sunt 

esențiale pentru a înțelege și, în cele din urmă, pentru a răspunde la riscurile de dezastre. 

Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre prevede în mod clar că datele 

relevante ar trebui să fie dezagregate. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Decizia nr. 1313/2013/UE 

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Suma de 480 630 000 EUR în prețuri 

curente provine din rubrica 3 „Securitate 

și cetățenie” a cadrului financiar 

multianual, iar suma de 150 936 000 EUR 

în prețuri curente din rubrica 4 „Europa 

globală”. 

Creditele necesare pentru mecanismul 

Uniunii sunt autorizate treptat de 

Parlamentul European și Consiliu în 

cadrul procedurii bugetare anuale, ținând 

seama în mod corespunzător de toate 

resursele disponibile în temeiul 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 

1311/2013 al Consiliului* și recurgând în 

special la Instrumentul de flexibilitate. 

 ____________________ 

 * Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 

2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Justificare 

Noile propuneri politice ar trebui să fie însoțite de noi resurse. Raportoarea respinge ferm 

recurgerea la realocări în detrimentul unor programe de succes, care suferă de un deficit de 

finanțare cronic, ca de exemplu programul Drepturi, egalitate și cetățenie și programul 

Justiție. 
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