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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 

комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните следните 

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Равенството между половете е 

основна ценност на Съюза, призната 

от Договорите и Хартата на 

основните права, като Съюзът се е 

ангажирал да я интегрира във всички 

свои дейности.  По-специално 

принципът на интегрирането на 

равенството между половете е 

определен в член 8 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз, който гласи, че „във всички 

негови дейности Съюзът полага 

усилия за премахването на 

неравенствата и за насърчаване на 

равенството между мъжете и 

жените“; 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Превенцията има решаващо 

значение за защитата от бедствия и 

изисква предприемане на по-нататъшни 

действия. За тази цел държавите членки 

следва редовно да обменят оценки на 

риска, както и обобщения на своето 

планиране на управлението на риска от 

бедствия с цел осигуряване на 

интегриран подход към управлението 

при бедствия, обединяващ действията за 

(5) Превенцията има решаващо 

значение за защитата от бедствия и 

изисква предприемане на по-нататъшни 

действия. За тази цел държавите членки 

следва редовно да обменят оценки на 

риска, както и обобщения на своето 

планиране на управлението на риска от 

бедствия с цел осигуряване на 

интегриран подход към управлението 

при бедствия, обединяващ действията за 



 

PE619.422v01-00 4/14 AD\1150128BG.docx 

BG 

превенция на риска, готовност и 

реагиране. Освен това Комисията следва 

да може да изисква от държави членки 

да предоставят специфични планове за 

превенция и готовност във връзка със 

специфични бедствия, по-специално за 

да се увеличи цялостната подкрепа от 

Съюза за управлението на риска от 

бедствия. Административната тежест 

следва да се намали, а политиките за 

превенция следва да бъдат подсилени, 

включително чрез осигуряване на 

необходимите връзки с други ключови 

политики и инструменти на Съюза, и 

по-специално европейските структурни 

и инвестиционни фондове, посочени в 

съображение 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/20131. 

превенция на риска, готовност и 

реагиране. Държавите членки следва 

да гарантират всеобхватно, 

чувствително към аспектите на пола 

програмиране, тъй като природните 

и причинените от човека бедствия, 

както и политиките за околната 

среда въздействат на мъжете и 

жените по различен начин. Поради 

това, с цел да се разработи разумно и 

ефективно намаляване на риска от 

бедствия и да се укрепят 

механизмите за гражданска защита, 

аспектите, свързани с пола, следва да 

бъдат включени във всички етапи от 

превенцията до процесите на 

готовност и реакция, включително 

споделени оценки на риска, 

интервенциите в областта на 

управлението на кризи, както в 

ситуации на конфликт, така и в 

постконфликтни ситуации. Освен 

това Комисията следва да може да 

изисква от държави членки да 

предоставят специфични планове за 

превенция и готовност във връзка със 

специфични бедствия, по-специално за 

да се увеличи цялостната подкрепа от 

Съюза за управлението на риска от 

бедствия. Административната тежест 

следва да се намали, а политиките за 

превенция следва да бъдат подсилени, 

включително чрез осигуряване на 

необходимите връзки с други ключови 

политики и инструменти на Съюза, и 

по-специално европейските структурни 

и инвестиционни фондове, посочени в 

съображение 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 декември 2013 г. за определяне на 

общоприложими разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на 
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селските райони и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство, и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 320). 

селските райони и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство и за 

определяне на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд 

за морско дело и рибарство, и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 

Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., 

стр. 320). 

 

Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Във всички свои дейности 

Съюзът следва да взема под внимание 

факта, че в допълнение към 

непосредствените последици от 

дадено бедствие, жените може да 

имат специфични потребности от 

здравно обслужване. Държавите 

членки и Съюзът следва приоритетно 

да гарантират, че бременните жени 

получават необходимото здравно 

обслужване. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Санитарни и хигиенни 

съоръжения, услуги и ресурси следва 

да бъдат предоставени на всички 

етапи на управлението на риска, като 

се взема изрично предвид и се отделя 

внимание на специфичните нужди на 

жените и момичетата. 
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Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 7 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7в) Жените и момичетата са 

изложени на повишен риск от 

физическо и сексуално насилие при 

извънредни ситуации. Следователно, 

от съществено значение е проектите 

за управлението на бедствия да 

включват мерки за превенция и 

ефективно реагиране на насилие, 

основано на пола, като например 

мерки за безопасност на жените 

непосредствено след бедствие, като 

същевременно се предоставят услуги 

за подкрепа на жертвите на насилие, 

основано на пола, чрез здравно 

обслужване, психологическа подкрепа 

и други форми на подпомагане. 

Въпросите, свързани с насилието 

срещу жени и момичета следва да 

бъдат включени в съществуващите 

обучения и наръчници за 

намаляването на риска и реагиране 

при извънредни ситуации. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) За да се предотвратят и да се 

реагира по по-ефективен начин на 

специфичните рискове, пред които са 

изправени жените и момичетата при 

извънредни обстоятелства, 

служителите и персоналът, 

работещи по планирането, 

разгръщането и управлението в 

областта на управлението на риска 

от бедствия и на гражданската 

защита, следва да получат обучение, 
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което да ги направи чувствителни 

към аспектите на пола. За тази цел 

текущият диалог и работата на 

Мрежата на Съюза за знания в 

областта на гражданската защита с 

мрежи и организации на защитници 

на правата на жените с експертен 

опит в областта на природните 

бедствия, е от първостепенно 

значение, за да се постигне изцяло 

трансверсален подход към 

превенцията, готовността и 

реагирането при бедствия в Съюза и в 

държавите членки. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) За да се осигури 

функционирането на капацитета rescEU, 

следва да се предоставят допълнителни 

бюджетни кредити за финансиране на 

действия по линия на Механизма на 

Съюза. 

(10) За да се осигури 

функционирането на капацитета rescEU, 

следва да се предоставят допълнителни 

бюджетни кредити за финансиране на 

действия по линия на Механизма на 

Съюза, но не за сметка на 

финансовите пакети, разпределени за 

други ключови политики на ЕС, като 

например за насърчаване на правата, 

равенството и гражданството, 

правосъдието или човешкото 

развитие в световен мащаб, 

включително всички средства, 

разпределени за програми и проекти в 

областта на равенството между 

половете и овластяването на 

жените, по-специално, като се има 

предвид, че прилагането на някои от 

тези програми е изключително 

успешно (отпуснатите средства за 

плащания по програмата „Права, 

равенство и гражданство“ надминаха 

99% през последните три години). 



 

PE619.422v01-00 8/14 AD\1150128BG.docx 

BG 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са 

преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на 

финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата 

„Правосъдие“. Почти 100% усвояване на средствата по програмата „Права, 

равенство и гражданство“ предполага, че не може да бъдат заделени нови ресурси от 

тази програма, без това да окаже отрицателно въздействие върху конкретни 

проекти и организации. Комисията FEMM непрекъснато изтъква необходимостта от 

увеличаване на финансирането за програмата „Права, равенство и гражданство“ с 

оглед на програмата „Дафне“ и програмите в областта на равенството между 

половете. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) За преразгледания Механизъм 

за гражданска защита на Съюза 

следва да се гарантират отделно 

финансиране и отделни бюджетни 

средства. Като се има предвид 

необходимостта от избягване на 

всяко отрицателно въздействие върху 

финансирането на действащите 

многогодишни програми, 

увеличението на финансирането за 

целевото преразглеждане на 

Механизма за гражданска защита на 

Съюза през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

следва да се осигури изключително от 

всички налични средства съгласно 

Регламент (EC, Eвратом) 

№ 1311/20131a на Съвета от 2 

декември 2013 г., като се използва по-

специално Инструментът за 

гъвкавост. 

 ___________________ 

 1a Регламент (EC, Eвратом) 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 
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20.12.2013 г., стp. 884). 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са 

преразпределения в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на 

финансиране, като програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата 

„Правосъдие“. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Съображение 10 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10б) Планирането и разпределянето 

на средствата и изготвянето на 

бюджета за преразгледания 

Механизъм за гражданска защита на 

Съюза следва да включват 

използването на бюджетиране, 

съобразено с равенството между 

половете, съдържащо оценка от 

гледна точка на пола с цел по-добро 

включване на измерението, свързано с 

пола, за целите на справянето с 

извънредни кризи в рамките на 

усилията за управление на риска и 

превенция на бедствия. 

 

Изменение  10 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) напредъкът при изпълнение на 

рамката за превенция на бедствия: 

измерван с броя на държавите членки, 

които са предоставили на Комисията 

своите оценки на риска, оценка на 

а) напредъкът при изпълнение на 

рамката за превенция на бедствия: 

измерван с броя на държавите членки, 

които са предоставили на Комисията 

своите оценки на риска, оценка на 
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способността си за управление на риска 

и обобщение на своето планиране за 

управление при бедствия, както е 

посочено в член 6; 

способността си за управление на риска 

и обобщение на своето планиране за 

управление при бедствия, както е 

посочено в член 6; Оценките са 

чувствителни към аспектите на 

пола; 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 12a – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета на всеки две години 

за операциите и постигнатия напредък 

по членове 11 и 12. 

Комисията информира Европейския 

парламент и Съвета на всеки две години 

за операциите и постигнатия напредък 

по членове 11 и 12, заедно с конкретни 

данни относно включването на 

аспектите на пола. 

 

Изменение  12 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мрежата изпълнява следните задачи в 

областта на обучението, ученията, 

извличането на поуки и 

разпространяването на знания, в тясна 

координация със съответните центрове 

за знания и доколкото това е 

целесъобразно: ' 

Мрежата, стремейки се към 

балансирано участие на половете, 
изпълнява следните задачи в областта 

на обучението, ученията, извличането 

на поуки и разпространяването на 

знания, в тясна координация със 

съответните центрове за знания и 

доколкото това е целесъобразно; '  
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Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) В член 13 се добавя следният 

параграф: 

 2a. При изпълнение на задачите, 

посочени в параграф 1, Комисията и 

държавите членки гарантират, че 

обученията и процесите на 

квалификация, както и наръчниците 

за намаляване на риска и реагиране 

при извънредни ситуации, 

интегрират свързаните с пола 

аспекти като акцентират върху 

превенцията и реагирането на 

насилието над жени и момичета; 

Обосновка 

Този допълнителен параграф цели, чрез обучения и наръчници, въвеждането на 

чувствителността към аспектите на пола в Мрежата на Съюза за знания в 

областта на гражданската защита. 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) В член 13 се добавя следният 

параграф: 

 3a. Комисията гарантира, че 

данните за бедствия ще бъдат 

предоставени разбити по полов 

признак съгласно изискванията на 

Рамковата програма от Сендай за 

намаляване на риска от бедствия, с 

цел да се разгледа ролята на жените в 
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планирането на намаляването на 

риска и да се вземат предвид 

свързаните с пола аспекти в хода на 

процеса; 

Обосновка 

Този допълнителен параграф цели въвеждането на чувствителност към аспектите на 

пола при събирането на данни за бедствия. За насърчаване и засилване на 

сътрудничеството, данните и статистиката са от ключово значение за разбирането 

и впоследствие при реагирането на рисковете от бедствия. Рамкова програма от 

Сендай за намаляване на риска от бедствия ясно сочи, че е необходима разбивка на 

съответните данни. 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Решение № 1313/2013/ЕС 

Член 19 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

480 630 000 EUR по текущи цени се 

отпускат по функция 3 „Сигурност и 

гражданство“ на многогодишната 

финансова рамка, а 150 936 000 EUR 

по текущи цени — по функция 4 

„Глобална Европа“. 

Необходимите бюджетни кредити за 

Механизма на Съюза се разрешават 

поетапно от Европейския парламент 

и от Съвета в рамките на годишната 

бюджетна процедура при надлежно 

отчитане на всички налични 

средства съгласно Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013 на Съвета, 

като се използва по-специално 

Инструментът за гъвкавост. 

 ____________________ 

 * Регламент (EC, Евратом) 

№ 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020 (OВ L 347, 

20.12.2013 г., стp. 884). 

Обосновка 

Новите политически предложения следва да бъдат придружени от нови ресурси. 

Докладчикът категорично отхвърля използването на каквито и да са преразпределения 

в ущърб на успешни програми, страдащи от хроничен недостиг на финансиране, като 

програмата „Права, равенство и гражданство“ и програмата „Правосъдие“. 
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