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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojnemu odboru naslednji predlog spremembe: 

Predlog spremembe  1 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Enakost spolov je temeljna 

vrednota Unije, kar potrjujeta Pogodbi in 

Listina EU o temeljnih pravicah, za katere 

se je Unija zavezala, da jih jo bo vključila 

v vse svoje dejavnosti. Predvsem člen 8 

Pogodbe o delovanju Evropske unije 

uvaja načelo vključevanja enakosti 

spolov, saj navaja, da si Unija v vseh 

svojih dejavnostih prizadeva za odpravo 

neenakosti in spodbujanje enakosti med 

moškimi in ženskami. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Za zaščito pred nesrečami je 

najpomembnejše preprečevanje in na tem 

področju so potrebni nadaljnji ukrepi. V ta 

namen bi si morale države članice redno 

izmenjevati ocene tveganja in povzetke 

načrtovanja obvladovanja tveganja nesreč 

za zagotovitev celostnega pristopa k 

obvladovanju nesreč, z združevanjem 

ukrepov na področju preprečevanja, 

pripravljenosti in odzivanja. Poleg tega bi 

morala imeti Komisija možnost, da od 

držav članic zahteva, naj zagotovijo 

posebne načrte preprečevanja in 

pripravljenosti v zvezi s posebnimi 

nesrečami, zlasti z namenom povečanja 

splošne podpore Unije za upravljanje 

(5) Za zaščito pred nesrečami je 

najpomembnejše preprečevanje in na tem 

področju so potrebni nadaljnji ukrepi. V ta 

namen bi si morale države članice redno 

izmenjevati ocene tveganja in povzetke 

načrtovanja obvladovanja tveganja nesreč 

za zagotovitev celostnega pristopa k 

obvladovanju nesreč, z združevanjem 

ukrepov na področju preprečevanja, 

pripravljenosti in odzivanja. Države 

članice bi morale zagotoviti celovito 

oblikovanje programov, pri katerih bo 

upoštevana različnost spolov, saj naravne 

nesreče in nesreče, ki jih povzroči človek, 

pa tudi okoljske politike različno vplivajo 

na moške in ženske. Zato je treba 
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tveganja nesreč. Zmanjšati bi bilo treba 

upravno breme in okrepiti preventivne 

politike, med drugim z zagotavljanjem 

potrebnih povezav z drugimi ključnimi 

politikami in instrumenti Unije, zlasti 

evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi, kot so navedeni v uvodni izjavi 2 

Uredbe (EU) št. 1303/20131. 

vprašanje spola vključiti v vse faze od 

postopkov preprečevanja do 

pripravljenosti in odziva na nesreče, 

vključno s skupnimi ocenami tveganja ter 

kriznim upravljanjem v času konflikta in 

po njem, da bi zagotovili pravično in 

učinkovito zmanjševanje tveganja nesreč 

ter okrepili mehanizme civilne zaščite. 
Poleg tega bi morala imeti Komisija 

možnost, da od držav članic zahteva, naj 

zagotovijo posebne načrte preprečevanja in 

pripravljenosti v zvezi s posebnimi 

nesrečami, zlasti z namenom povečanja 

splošne podpore Unije za upravljanje 

tveganja nesreč. Zmanjšati bi bilo treba 

upravno breme in okrepiti preventivne 

politike, med drugim z zagotavljanjem 

potrebnih povezav z drugimi ključnimi 

politikami in instrumenti Unije, zlasti 

evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi, kot so navedeni v uvodni izjavi 2 

Uredbe (EU) št. 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o skupnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 

ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 320). 

1 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o skupnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 

Evropskem skladu za pomorstvo in 

ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 

Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 

ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 

št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 320). 
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Predlog spremembe  3 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) V vseh svojih ukrepih bi morala 

Unija upoštevati, da bi poleg takojšnjih 

posledic nesreče ženske utegnile imeti še 

posebne zdravstvene potrebe. Države 

članice in Unija bi morale prednostno 

zagotoviti, da nosečnice dobijo potrebno 

zdravstveno oskrbo. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7b) V vseh fazah obvladovanja 

tveganja bi bilo treba zagotoviti sanitarne 

in higienske prostore, storitve in vire, pri 

čemer je treba posebno pozornost 

nameniti posebnim potrebam žensk in 

deklet.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 7 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7c) Ženske in dekleta so bolj 

izpostavljene fizičnemu in spolnemu 

nasilju v izrednih razmerah. Zato je 

bistveno, da projekti obvladovanja nesreč 

vključujejo ukrepe za preprečevanje 

nasilja na podlagi spola in učinkovit odziv 

nanj, kot so ukrepi za varovanje žensk po 

nesreči, obenem pa je treba zagotoviti 

storitve za podporo žrtvam nasilja na 

podlagi spola z zdravstveno in psihološko 

podporo ter drugimi vrstami pomoči. 
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Vprašanja v zvezi z nasiljem nad ženskami 

in dekleti bi bilo treba vključiti v obstoječa 

usposabljanja in priročnike za 

obvladovanje tveganj in odziv na izredne 

razmere. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 9 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Da bi preprečili in se učinkoviteje 

odzvali na posebna tveganja, s katerimi se 

ženske in dekleta soočajo v izrednih 

razmerah, bi moralo osebje, ki dela na 

področju načrtovanja, napotitve in 

obvladovanja pri obvladovanju tveganja 

nesreč in civilne zaščite, opraviti 

usposabljanje, ki upošteva razlike med 

spoloma. Zato sta izjemno pomembna 

sedanji dialog med mrežo znanja Unije na 

področju civilne zaščite ter mrežami in 

organizacijami zagovornikov pravic 

žensk, ki se specializirajo za področje 

naravnih nesreč, in njihovo delo, da bi 

oblikovali vseobsegajoč pristop k 

preprečevanju nesreč v Uniji in državah 

članicah ter pripravljenosti in odzivu 

nanje. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za vzpostavitev delovanja 

zmogljivosti rescEU bi morala biti dana na 

voljo dodatna finančna sredstva za 

financiranje ukrepov v okviru mehanizma 

Unije. 

(10) Za vzpostavitev delovanja 

zmogljivosti rescEU bi morala biti dana na 

voljo dodatna finančna sredstva za 

financiranje ukrepov v okviru mehanizma 

Unije, vendar ne na račun finančnih 

sredstev, ki so namenjena drugim 

pomembnim politikam Unije, kot so tiste, 

ki spodbujajo pravice, enakost in 
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državljanstvo, pravico ali človeški razvoj 

po vsem svetu, vključno z vsemi sredstvi, 

ki so namenjena programom in projektom 

za enakost spolov in krepitev vloge žensk, 

predvsem, če upoštevamo, da je izvajanje 

nekaterih teh programov izjemno uspešno 

(odobritve plačil za program za pravice, 

enakost in državljanstvo so v zadnjih treh 

letih presegle 99 %). 

Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavka mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 

Skoraj 100 % stopnja črpanja sredstev za program za pravice, enakost in državljanstvo 

pomeni, da se iz tega programa ne morejo črpati dodatna sredstva, ne da bi to negativno 

vplivalo na nekatere projekte in organizacijo. Odbor FEMM nenehno opozarja na potrebo po 

povečanju sredstev za program za pravice, enakost in državljanstvo z namenom financiranja 

programa DAPHNE in programov za enakost spolov. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Za revidirani mehanizem Unije na 

področju civilne zaščite bi bilo treba 

zagotoviti ločena finančna in proračunska 

sredstva. Glede na potrebo po 

preprečevanju negativnih učinkov na 

financiranje obstoječih večletnih 

programov bi bilo treba povečanje potreb 

po finančnih sredstvih za ciljno 

usmerjeno revizijo mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite v letih 2018, 2019 

in 2020 pokriti izključno z vsemi sredstvi, 

ki so na voljo na podlagi Uredbe Sveta 

(EU, Euratom) št. 1311/20131a, s posebno 

možnostjo uporabe instrumenta 

prilagodljivosti. 

 ___________________ 

 1a Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
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večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 884). 

Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavka mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog sklepa 

Uvodna izjava 10 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10b) Načrtovanje in dodeljevanje 

sredstev in priprava proračuna za 

spremenjeni mehanizem Unije na 

področju civilne zaščite bi morali 

zagotoviti vključevanje vidika spola v 

proračun, vključno z oceno na podlagi 

spola za boljše vključevanje vidika spola v 

obvladovanje kriznih razmer na področju 

prizadevanj za obvladovanje tveganj in 

preprečevanje nesreč. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) napredek pri izvajanju okvirnih 

dejavnosti za preprečevanje nesreč: merjen 

s številom držav članic, ki so Komisiji 

predložile svojo oceno tveganja, oceno 

svoje zmožnosti obvladovanja tveganj ter 

povzetek svojega načrtovanja obvladovanja 

tveganja nesreč iz člena 6;“; 

(a) napredek pri izvajanju okvirnih 

dejavnosti za preprečevanje nesreč: merjen 

s številom držav članic, ki so Komisiji 

predložile svojo oceno tveganja, oceno 

svoje zmožnosti obvladovanja tveganj ter 

povzetek svojega načrtovanja obvladovanja 

tveganja nesreč iz člena 6; ocena upošteva 

različnost spolov; 
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Predlog spremembe  11 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 12a – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija vsaki dve leti obvesti Evropski 

parlament in Svet o operacijah in 

doseženem napredku v skladu s 

členoma 11 in 12.“; 

Komisija vsaki dve leti obvesti Evropski 

parlament in Svet o operacijah in 

doseženem napredku v skladu s 

členoma 11 in 12 s podrobnimi podatki o 

vključitvi vprašanja enakosti spolov.“; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Mreža v tesnem sodelovanju z ustreznimi 

centri znanja po potrebi opravlja naslednje 

naloge na področju usposabljanja, vaj, 

pridobivanja izkušenj in razširjanja 

znanja:“; ' 

Mreža si prizadeva za uravnoteženo 

zastopanost spolov ter v tesnem 

sodelovanju z ustreznimi centri znanja po 

potrebi opravlja naslednje naloge na 

področju usposabljanja, vaj, pridobivanja 

izkušenj in razširjanja znanja:“;  

 

Predlog spremembe  13 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) v členu 13 se doda naslednji 

odstavek: 

 2a. Pri izvajanju nalog iz odstavka 1 

Komisija in države članice zagotovijo, da 

postopki usposabljanja ter priročniki o 

zmanjšanju tveganja in odzivanja na 

izredne razmere vključujejo vidik spola s 
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posebnim poudarkom na preprečevanju 

nasilja nad ženskami in dekleti ter odzivu 

na to nasilje; 

Obrazložitev 

Namen dodatnega odstavka je prek usposabljanj in priročnikov zagotoviti upoštevanje 

različnosti spolov v okviru mreže znanja Unije na področju civilne zaščite. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo) 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 13 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9b) v členu 13 se doda naslednji 

odstavek: 

 3a. Komisija zagotovi, da bodo podatki 

o nesrečah na voljo in ločeni po spolu, kot 

to zahteva sendajski okvir za zmanjšanje 

tveganja nesreč, da bi obravnavali vlogo 

žensk pri načrtovanju zmanjševanja 

tveganja in obravnavali vidik spola v 

celotnem postopku; 

Obrazložitev 

Namen dodatnega odstavka je uvedba zbiranja podatkov o nesrečah, pri katerem se upošteva 

različnost spolov. Za spodbujanje in krepitev sodelovanja so podatki in statistični podatki 

bistvenega pomena za razumevanje in posledično za odziv na tveganje nesreč. V sendajskem 

okviru za zmanjšanje tveganja nesreč je jasno določeno, da bi moralo biti zbiranje ustreznih 

podatkov ločeno po spolu. 
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Predlog spremembe  15 

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 

Sklep št. 1313/2013/EU 

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Iz razdelka 3 finančnega okvira ,Varnost 

in državljanstvo‘ izhaja 480 630 000 EUR 

v tekočih cenah, iz razdelka 4 ,Evropa v 

svetu‘ pa 150 936 000 EUR v tekočih 

cenah.“; 

Odobritve, potrebne za financiranje 

mehanizma Unije, postopno odobrita 

Evropski parlament in Svet v okviru 

letnega proračunskega postopka, pri 

čemer ustrezno upoštevata vsa sredstva, ki 

so na voljo na podlagi Uredbe Sveta (EU, 

Euratom) št. 1311/2013*, s posebno 

možnostjo uporabe instrumenta 

prilagodljivosti. 

 ____________________ 

 * Uredba Sveta (EU, Euratom) 

št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, 

str. 884). 

Obrazložitev 

Nove predloge politike bi bilo treba dopolniti z novimi viri. Pripravljavka mnenja odločno 

zavrača kakršno koli prerazporejanje na račun uspešnih, trajno nezadostno financiranih 

programov, kot sta program za pravice, enakost in državljanstvo ter program za pravosodje. 
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