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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť predkladá Výboru pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín ako gestorskému výboru: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a) Rodová rovnosť je základnou 

hodnotou Únie uznanou v zmluvách a v 

Charte základných práv, ktorú sa EÚ 

zaviazala začleniť do všetkých svojich 

činností.  Zásada rodovej rovnosti je 

ustanovená najmä v článku 8 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa 

uvádza, že Únia sa vo všetkých svojich 

činnostiach zameriava na odstraňovanie 

nerovností a podporu rovnoprávnosti 

medzi mužmi a ženami; 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Prevencia má kľúčový význam pre 

ochranu pred katastrofami a vyžaduje si 

ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské 

štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje 

posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho 

plánovania riadenia rizík v prípade 

katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný 

prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa 

spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie 

rizík, pripravenosti a reakcie na ne. Okrem 

toho by Komisia mala mať možnosť 

požadovať od členských štátov, aby 

poskytli osobitné plány prevencie 

a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi 

katastrofami, najmä s cieľom 

maximalizovať celkovú podporu Únie, 

(5) Prevencia má kľúčový význam pre 

ochranu pred katastrofami a vyžaduje si 

ďalšie opatrenia. Na tento účel by členské 

štáty mali pravidelne sprístupňovať svoje 

posúdenia rizík, ako aj zhrnutia svojho 

plánovania riadenia rizík v prípade 

katastrof, aby sa zabezpečil integrovaný 

prístup k zvládaniu katastrof, v ktorom sa 

spájajú opatrenia týkajúce sa prevencie 

rizík, pripravenosti a reakcie na ne. 

Členské štáty by mali zabezpečiť 

komplexné programovanie zohľadňujúce 

rodové hľadisko, keďže prírodné a 

človekom spôsobené katastrofy, ako aj 

environmentálne  politiky vplývajú na 

mužov a ženy odlišným spôsobom. Preto s 
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pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala 

by sa znížiť administratívna záťaž a mali 

by sa posilniť politiky prevencie, a to aj 

zabezpečením potrebných prepojení 

s ostatnými kľúčovými politikami 

a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi 

a investičnými fondmi, ako sa uvádza 

v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013. 

cieľom spravodlivo a účinne znižovať 

riziko katastrof a posilňovať mechanizmy 

civilnej ochrany je potrebné začleňovať 

rodové otázky do všetkých fáz od 

predchádzania až po postupy 

pripravenosti a reakcie vrátane 

spoločných posúdení rizika a zásahov 

krízového riadenia v konfliktných 

situáciách a v situáciách po konflikte. 
Okrem toho by Komisia mala mať 

možnosť požadovať od členských štátov, 

aby poskytli osobitné plány prevencie 

a pripravenosti v súvislosti s konkrétnymi 

katastrofami, najmä s cieľom 

maximalizovať celkovú podporu Únie, 

pokiaľ ide o riadenie rizika katastrof. Mala 

by sa znížiť administratívna záťaž a mali 

by sa posilniť politiky prevencie, a to aj 

zabezpečením potrebných prepojení 

s ostatnými kľúčovými politikami 

a nástrojmi Únie, najmä so štrukturálnymi 

a investičnými fondmi, ako sa uvádza 

v odôvodnení 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1303/2013. 

_____________________ _____________________ 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom 

a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. 

EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320). 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 

námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom 

fonde a Európskom námornom 

a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. 

EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320). 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a) Únia by pri všetkých svojich 

činnostiach mala zohľadňovať 

skutočnosť, že ženy nie sú postihnuté len 

okamžitými účinkami katastrofy, ale môžu 

mať aj špecifické potreby týkajúce sa 

zdravotnej starostlivosti. Členské štáty a 

Únia by mali prioritne zabezpečiť, aby 

tehotné ženy dostali potrebnú zdravotnú 

starostlivosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7b) Počas všetkých fáz riadenia rizika 

by sa mali poskytovať sanitárne a 

hygienické zariadenia, služby a zdroje, a 

to s osobitným zreteľom na špecifické 

potreby žien a dievčat a povedomím o 

nich. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 7 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7c) Ženy a dievčatá sú v núdzovej 

situácii vystavené väčšiemu riziku 

fyzického a sexuálneho násilia. Preto je 

zásadne dôležité, aby projekty v oblasti 

zvládania katastrof zahŕňali opatrenia na 

predchádzanie rodovo motivovanému 

násiliu a na účinnú reakciu naň, ako 

napríklad opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti žien v prípade katastrof, a aby 
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sa zároveň poskytovali služby na podporu 

obetí rodovo motivovaného násilia, ako sú 

zdravotná starostlivosť, psychologická 

podpora a ďalšie formy pomoci. Do 

existujúcej odbornej prípravy a príručiek 

zameraných na znižovanie rizika a reakcie 

na núdzové situácie by sa mali začleniť 

otázky týkajúce sa násilia páchaného na 

ženách a dievčatách.  

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) S cieľom predchádzať konkrétnym 

rizikám, ktorým sú ženy a dievčatá 

vystavené v núdzových situáciách, a 

reagovať na ne účinnejším spôsobom, by 

zamestnanci a personál zaoberajúci sa 

plánovaním, nasadzovaním a riadením v 

oblasti riadenia rizika katastrof a civilnej 

ochrany mali absolvovať odbornú 

prípravu, ktorá zohľadňuje rodové 

hľadisko.  Na tento účel je nanajvýš 

dôležitý stály dialóg a spolupráca medzi 

Vedomostnou sieťou Únie v oblasti 

civilnej ochrany so sieťami a 

organizáciami obhajcov práv žien s 

odbornými znalosťami v oblasti 

ekologických katastrof, aby sa dosiahol 

plne prierezový prístup k predchádzaniu 

katastrof a k pripravenosti a reakcii na ne 

v Únii a v členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie 

kapacity rescEU, mali by sa dať 

k dispozícii dodatočné finančné 

(10) Aby sa dosiahlo fungovanie 

kapacity rescEU, mali by sa dať 

k dispozícii dodatočné finančné 
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prostriedky na financovanie opatrení 

v rámci mechanizmu Únie. 

prostriedky na financovanie opatrení 

v rámci mechanizmu Únie, nie však na 

úkor finančného krytia vyčleneného na 

ostatné kľúčové politiky Únie, ako sú 

politiky zamerané na presadzovanie práv, 

rovnosti a občianstva, spravodlivosti alebo 

ľudského rozvoja na celom svete vrátane 

všetkých finančných prostriedkov 

vyčlenených na rodovú rovnosť a 

programy a projekty zamerané na 

posilnenie postavenia žien, najmä so 

zreteľom na to, že vykonávanie niektorých 

z týchto programov bolo mimoriadne 

úspešné (platobné rozpočtové prostriedky 

pre program Práva, rovnosť a občianstvo 

dosiahli v predchádzajúcich troch rokoch 

viac než 99 %). 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. Takmer 

100 % miera čerpania programu Práva, rovnosť a občianstvo znamená, že z tohto programu 

nemožno mobilizovať žiadne nové finančné prostriedky bez toho, aby to nemalo vplyv na 

konkrétne projekty a organizácie. Výbor FEMM sústavne poukazuje na potrebu zvýšiť 

financovanie programu Práva, rovnosť a občianstvo so zreteľom na program DAPHNE a 

programy rodovej rovnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 10 a) Pre revidovaný mechanizmus Únie 

v oblasti civilnej ochrany by sa malo 

zabezpečiť samostatné financovanie a 

prideľovanie rozpočtových prostriedkov. 

Vzhľadom na to, že je potrebné zabrániť 

akémukoľvek negatívnemu vplyvu na 

financovanie existujúcich viacročných 

programov by sa zvýšenie financovania na 

cielenú revíziu mechanizmu Únie v oblasti 

civilnej ochrany v rokoch 2018, 2019 a 

2020 malo čerpať výlučne zo všetkých 
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prostriedkov dostupných podľa 

nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/20131a, najmä využitím nástroja 

flexibility. 

 ___________________ 

 1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh rozhodnutia 

Odôvodnenie 10 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 10b) Súčasťou plánovania a 

prideľovania finančných prostriedkov a 

zostavovania rozpočtu pre revidovaný 

mechanizmus Únie v oblasti civilnej 

ochrany by malo byť využitie hľadiska 

rodového rozpočtovania, ktoré by 

zahŕňalo rodovo založené hodnotenie 

s cieľom lepšie začleniť rodové hľadisko 

pri riešení núdzových situácií v rámci 

úsilia o riadenie rizík a predchádzanie 

katastrofám. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pokrok vo vykonávaní rámca 

prevencie katastrof: meraný počtom 

členských štátov, ktoré sprístupnili Komisii 

svoje posúdenia rizík, posúdenie svojej 

spôsobilosti na riadenie rizík a zhrnutie 

svojho plánovania riadenia rizík v prípade 

katastrof, ako sa uvádza v článku 6;“. 

a) pokrok vo vykonávaní rámca 

prevencie katastrof: meraný počtom 

členských štátov, ktoré sprístupnili Komisii 

svoje posúdenia rizík, posúdenie svojej 

spôsobilosti na riadenie rizík a zhrnutie 

svojho plánovania riadenia rizík v prípade 

katastrof, ako sa uvádza v článku 6. 

Hodnotenia musia zohľadňovať rodové 

hľadisko; 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 12a – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia každé dva roky informuje 

Európsky parlament a Radu o operáciách 

a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 

a 12.“ 

Komisia každé dva roky informuje 

Európsky parlament a Radu o operáciách 

a dosiahnutom pokroku podľa článkov 11 

a 12, pričom poskytuje konkrétne údaje o 

rodovom hľadisku. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedená sieť bude plniť tieto úlohy 

v oblasti odbornej prípravy, cvičení, 

získaných skúseností a šírenia znalostí, a to 

v prípade potreby v úzkej koordinácii 

Uvedená sieť, ktorá sa usiluje o rodovo 

vyvážené zloženie, plní tieto úlohy 

v oblasti odbornej prípravy, cvičení, 

získaných skúseností a šírenia znalostí, a to 
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s relevantnými vedomostnými centrami:“. ' v prípade potreby v úzkej koordinácii 

s relevantnými vedomostnými centrami:“. '  

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) V článku 13 sa dopĺňa tento odsek: 

 2a. Pri plnení úloh uvedených v 

odseku 1 Komisia a členské štáty 

zabezpečia, aby odborná príprava a 

kvalifikačné postupy, ako aj príručky 

zamerané na znižovanie rizika a núdzovú 

reakciu začleňovali rodové hľadisko, a to 

s osobitným dôrazom na predchádzanie 

násilia páchanému na ženách a 

dievčatách a reakciu naň; 

Odôvodnenie 

Tento dodatočný odsek má za cieľ zaviesť v rámci Vedomostnej siete Únie v oblasti civilnej 

ochrany zohľadňovanie rodového hľadiska prostredníctvom odbornej prípravy a príručiek. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový) 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 13 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9b) V článku 13 sa dopĺňa tento odsek: 

 3a. Komisia zabezpečí, aby sa údaje 

týkajúce sa katastrofy sprístupňovali 

rozčlenené podľa rodového hľadiska, ako 

požaduje sendaiský rámec pre znižovanie 

rizika katastrof, s cieľom zamerať sa na 

úlohu žien pri plánovaní znižovania rizika 

a zaoberať sa rodovým hľadiskom v 
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celom procese; 

Odôvodnenie 

Tento dodatočný odsek má za cieľ zaviesť zohľadňovanie rodového hľadiska pri 

zhromažďovaní údajov týkajúcich sa katastrofy. Na podporu a zlepšenie spolupráce sú údaje 

a štatistiky kľúčom k pochopeniu rizík katastrof a v konečnom dôsledku aj k reakcii na ne. 

Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof jasne stanovuje, že príslušné údaje by mali 

byť rozčlenené. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 

Rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ 

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Suma 480 630 000 EUR v bežných cenách 

bude pochádzať z okruhu 3 „Bezpečnosť 

a občianstvo“ viacročného finančného 

rámca a suma 150 936 000 EUR 

v bežných cenách z okruhu 4 „Globálna 

Európa“.“ 

Rozpočtové prostriedky potrebné na 

mechanizmus Únie postupne schvaľujú 

Európsky parlament a Rada v rámci 

ročného rozpočtového postupu, pričom 

náležite zohľadňujú všetky dostupné 

možnosti podľa nariadenia Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013*, najmä pokiaľ 

ide o využitie nástroja flexibility, ako sa 

uvádza v prílohe I.“ 

 ____________________ 

 * Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Odôvodnenie 

Nové politické návrhy by mali sprevádzať nové zdroje. Spravodajkyňa dôrazne odmieta 

akékoľvek prerozdelenia na úkor úspešných, chronicky nedostatočne financovaných 

programov, ako sú program Práva, rovnosť a občianstvo a program Spravodlivosť. 
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