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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7) preambulumbekezdés

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével. A 
balesetmegelőzés egyes – a Közösségben 
még nem kellően elterjedt – módszereinek 
hatékonysága ma már nyilvánvalóan 
bebizonyosodott.

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével, valamint a 
közvélemény figyelmének felhívásával a 
kockázatvállaló magatartás 
következményeire. A balesetmegelőzés 
egyes – a Közösségben még nem kellően 
elterjedt – módszereinek hatékonysága ma 
már nyilvánvalóan bebizonyosodott.

Indokolás

Számos baleset és sérülés megelőzhető lenne a közvélemény tudatosságának növelésével és az 
ún. kockázatvállaló magatartásformák, például az alkohol vagy kábítószer hatása alatt 
történő vezetés stb. megváltoztatásával.

Módosítás: 2
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb 
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
balesetek, valamint a megelőzés a 
gyermekek és az idősebbek körében).

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb 
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
balesetek, valamint a megelőzés a 
gyermekek, a nők és az idősebbek körében).

  
1 HL C …, 2006.9.14., …. o.
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Módosítás: 3
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A közelmúltban készült tanulmányok 
ellenére a családon belüli erőszakot még 
mindig alábecsülik mind a fizikai, mind a 
pszichológiai szempontból elszenvedett 
sérülések, mind pedig az egészségügyi és 
jóléti rendszerekre nehezedő pénzügyi teher 
tekintetében.

Indokolás

Egy, az Egyesült Királyságban készült közelmúltbeli tanulmány a családon belüli erőszak éves 
költségeit 23 milliárd fontra becsülte, amelyből a sebesülések miatt az egészségügyi 
rendszerre nehezedő teher közvetlen költsége és a gazdasági veszteség több mint 4 milliárd 
fontra rúg.

Módosítás: 4
(9b) preambulumbekezdés (új)

(9b) Fontolóra kell venni az alkohol és a 
kábítószer rendelkezésre állása és 
fogyasztása, valamint az erőszakból és 
balesetekből, különösen közúti balesetekből 
eredő sérülések előfordulása közötti 
összefüggést.

Módosítás: 5
(11) preambulumbekezdés

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak, különösen a nők 
elleni erőszak megelőzése. Ezeket az 
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sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

elsőbbséget élvező területeket a sérülések 
társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Módosítás: 6
Ajánlás a tagállamok számára — (1)

(1) Fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén;

(1) Fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat, valamint a
nemek és kor szerinti adatlebontást nyújt,
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre egyrészt a 
termék- és szolgáltatásbiztonság területén,
másrészt a közvélemény tudatosságának 
növelése területén, különleges figyelmet 
szentelve az olyan veszélyeztetett 
csoportoknak, mint a fiatalok;

Indokolás

A statisztikai adatok gyűjtésekor fontos lenne figyelembe venni a nemek közötti különbségeket
annak megállapítása érdekében, hogy melyek a főleg férfiakkal, illetve főleg nőkkel történő 
balesetek, valamint fontos lenne lehetőséget teremteni a kor szerinti elemzésekre is.

Módosítás: 7
Ajánlás a tagállamok számára — (2)

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, különösen a fiatal 
lányoknak, az időseknek, a fogyatékkal 
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különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre. 

élőknek, a nőknek, és a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a női 
nemi szerv megcsonkítására, a termékek és 
szolgáltatások okozta, valamint az erőszak, 
különösen a családon belüli erőszak és az 
önkárosítás okozta sérülésekre. 

Indokolás

Tekintettel a családon belüli erőszakból eredő sérülések magas számára, és annak tudatában, 
hogy az így megsérült személyek nagyrészt nők, szükség van ennek meghatározására a 
prioritások között, csakúgy, mint a fiatal bevándorló lányok ellen elkövetett erőszak és a nemi 
szerv megcsonkítása megemlítésére.

Módosítás: 8
A Bizottsághoz — (5)

(5) Ezen ajánlás elfogadása után négy évvel 
készítsen értékelő jelentést, amely 
megállapítja, hogy a javasolt intézkedések 
hatékonyak-e, és hogy van-e szükség 
további fellépésre;

(5) Ezen ajánlás elfogadása után négy évvel 
készítsen értékelő jelentést, amely 
megállapítja, hogy a javasolt intézkedések 
hatékonyak-e, hogy van-e szükség további 
fellépésre, valamint készítsen a nemek 
közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő 
hatásvizsgálatot a jelenlegi és a jövőbeli 
intézkedések és cselekvések tekintetében;

Indokolás

Az ajánlásra és a bizottsági közleményre irányuló javaslat nem hivatkozik sem korábbi, a 
nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő hatásvizsgálatra, sem ennek jövőbeli 
elkészítésére. A helyzet megváltoztatása érdekében a nemek közötti esélyegyenlőséget
figyelembe vevő hatásvizsgálat elkészítését a jelentés kötelező részévé kell tenni.
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