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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7 konstatuojamoji dalis

7) priešingai daugeliui kitų ligų ir pirmalaikės 
mirties priežasčių, traumų galima 
išvengti, jeigu padarysime savo aplinką ir 
vartojamus produktus bei paslaugas 
saugesniais. Nelaimingų atsitikimų 
prevencijos priemonių, kurios dar nėra 
plačiai taikomos visoje Bendrijoje, 
veiksmingumas buvo įrodytas daug kartų,

7) priešingai daugeliui kitų ligų ir 
pirmalaikės mirties priežasčių, traumų 
galima išvengti, jeigu padarysime savo 
aplinką ir vartojamus produktus bei 
paslaugas saugesnius daugiau
informuodami visuomenę apie 
nesaugaus elgesio pasekmes. 
Nelaimingų atsitikimų prevencijos 
priemonių, kurios dar nėra plačiai 
taikomos visoje Bendrijoje, 
veiksmingumas buvo įrodytas daug 
kartų,

Pagrindimas

Būtų galima išvengti daugelio nelaimingų įvykių ir traumų, jei veiksmingiau būtų 
informuojama  visuomenė ir keičiamas nesaugus elgesys, pavyzdžiui, vairavimas neblaiviems 
arba veikiant narkotikams ir t.t. 

Pakeitimas 2
9 konstatuojamoji dalis

9) nors tam tikrose srityse (pvz., eismas arba 
darbo vietos) buvo padaryta didelė pažanga 
saugumo klausimais, kitose srityse (pvz., 
namai, laisvalaikis ir sportas, nelaimingi 

9) nors tam tikrose srityse (pvz., eismas arba 
darbo vietos) buvo padaryta didelė pažanga 
saugumo klausimais, kitose srityse (pvz., 
namai, laisvalaikis ir sportas, nelaimingi 

  
1 OL C ..., 2006 9 14, p. ...
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atsitikimai, vaikų ir pagyvenusių žmonių 
saugumas) padaryta žymiai mažiau,

atsitikimai, vaikų, moterų ir pagyvenusių 
žmonių saugumas) padaryta žymiai mažiau,

Pakeitimas 3
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

(9a) Nepaisant to, kad neseniai buvo atlikti 
tyrimai, dar nepakankamai vertinamos 
traumos dėl namie patirto smurto tiek 
padarytos fizinės ir psichologinės žalos, tiek 
sveikatos ir socialinio aprūpinimo 
sistemoms uždedamos naštos požiūriais.

Pagrindimas

Naujausiais tyrimais Jungtinėje Karalystėje nustatyta, kad kasmetinės išlaidos dėl namie 
patiriamo smurto yra 23 milijardai Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, o sveikatos 
apsaugos sistemos tiesioginės išlaidos ir ekonominė žala, patiriama dėl traumų, sudaro 
daugiau nei 4 milijardus Didžiosios Britanijos svarų sterlingų.

Pakeitimas 4
9b konstatuojamoji dalis (nauja)

(9b) Reikėtų atsižvelgti į tai, kad alkoholio 
prieinamumas ir suvartojimas susijęs su 
traumų, kurias sukelia smurtas ir 
nelaimingi atsitikimai, ypač eismo įvykiai, 
paplitimu.

Pakeitimas 5
11 konstatuojamoji dalis

11) siekiant optimaliau naudoti Bendrijos 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
programos1 išteklius ir veiksmingiau 
spręsti traumų prevencijos klausimus, 
buvo nustatytos septynios prioritetinės 
sritys: vaikų ir paauglių saugumas, 
pagyvenusių žmonių saugumas, 
pažeidžiamų eismo dalyvių saugumas, 

11) siekiant optimaliau naudoti Bendrijos 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
programos2 išteklius ir veiksmingiau 
spręsti traumų prevencijos klausimus, 
buvo nustatytos septynios prioritetinės 
sritys: vaikų ir paauglių saugumas, 
pagyvenusių žmonių saugumas, 
pažeidžiamų eismo dalyvių saugumas, 

  
1 OL L 271, 2002 10 9, p. 1.
2 OL L 271, 2002 10 9, p. 1.
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sporto traumų prevencija, traumų, 
patirtų dėl vartotojams skirtų produktų 
arba paslaugų, prevencija, savižalos 
prevencija ir smurto prevencija. Šios 
prioritetinės sritys buvo nustatytos 
atsižvelgiant į traumų socialinį poveikį 
pagal jų skaičių ir sunkumą, į 
patikrintus duomenis apie veiksmų 
veiksmingumą ir į sėkmingo 
įgyvendinimo galimybes valstybėse 
narėse.

sporto traumų prevencija, traumų, 
patirtų dėl vartotojams skirtų produktų 
arba paslaugų, prevencija, savižalos 
prevencija ir smurto, ypač prieš 
moteris, prevencija. Šios prioritetinės 
sritys buvo nustatytos atsižvelgiant į 
traumų socialinį poveikį pagal jų 
skaičių ir sunkumą, į patikrintus 
duomenis apie veiksmų veiksmingumą 
ir į sėkmingo įgyvendinimo galimybes 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 6
Rekomendacija valstybėms narėms (1)

(1) sukurti nacionalinę traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą, kuria būtų 
teikiama palyginama informacija, kuri 
padėtų stebėti traumų rizikos vystymąsi bei 
prevencijos priemonių rezultatus laiko 
atžvilgiu bei kuria remiantis būtų vertinamas 
papildomų iniciatyvų poreikis produktų ir 
paslaugų saugos srityje,

(1) sukurti nacionalinę traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą, pagal kurią būtų 
teikiama palyginama informacija ir 
informacijos suskirstymas pagal lytį ir 
amžių, kuri padėtų stebėti traumų rizikos 
vystymąsi bei prevencijos priemonių 
rezultatus laiko atžvilgiu bei kuria remiantis 
būtų vertinamas papildomų iniciatyvų 
poreikis, visų pirma, produktų ir paslaugų 
saugos srityje, o antra, didinant 
visuomenės suvokimą, ypatingą dėmesį 
skirti pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, 
jaunimui;

Pagrindimas

Renkant statistikos duomenis svarbu atsižvelgti į lytį, kad būtų nustatyta, į kokius nelaimingus 
atsitikimus dažniausia patenka vyrai, o į kokius – moterys, taip pat sudaryti galimybę 
analizuoti duomenis pagal asmenų amžių.  

Pakeitimas 7
Rekomendacija valstybėms narėms  (2)

(2) sudaryti nacionalinius planus, skirtus 
nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijai, 
tarnybų bendradarbiavimui skatinti bei 
kampanijų finansavimo galimybėms didinti, 

(2) sudaryti nacionalinius planus, skirtus 
nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijai, 
tarnybų bendradarbiavimui skatinti bei 
kampanijų finansavimo galimybėms didinti, 
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saugumui skatinti ir tiems nacionaliniams 
planams įgyvendinti, didelį dėmesį skiriant 
vaikams, pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems eismo dalyviams ir ypač 
atsižvelgiant į sporto traumas, į traumas, 
patirtas dėl produktų arba paslaugų, smurto 
ir žalos, padarytos sau pačiam;

saugumui skatinti ir tiems nacionaliniams 
planams įgyvendinti, didelį dėmesį skiriant 
vaikams, ypač mergaitėms, pagyvenusiems 
žmonėms, neįgaliems, moterims ir 
pažeidžiamiems eismo dalyviams ir ypač 
atsižvelgiant į sporto traumas, taip pat į 
traumas, patirtas žalojant moterų lyties 
organus, traumas, patirtas dėl nesaugių
produktų arba paslaugų, smurto, ypač 
namie, ir dėl žalos, padarytos sau pačiam;

Pagrindimas

Turint mintyje didelį skaičių traumų, patiriamų dėl smurto namie, ir žinant, kad nuo jo  
dažniausia kenčia moterys, būtina tai įvardyti kaip vieną iš prioritetų, kurie taip pat taikytini 
ir imigrantėms mergaitėms, ir lyties organų žalojimo atvejais.  

Pakeitimas 8
Komisijai  (5)

(5) praėjus ketveriems metams po šios 
rekomendacijos priėmimo parengti 
vertinimo ataskaitą, kurioje būtų nustatyta, 
ar pasiūlytos priemonės yra veiksmingos ir
įvertinta, ar reikalingi tolimesni veiksmai

(5) praėjus ketveriems metams po šios 
rekomendacijos priėmimo parengti 
vertinimo ataskaitą, kurioje būtų nustatyta, 
ar pasiūlytos priemonės yra veiksmingos,
įvertinta, ar reikalingi tolesni veiksmai, taip 
pat įvertintas taikomų ir planuojamų taikyti 
priemonių ir veiksmų poveikis skirtingos 
lyties asmenų padėčiai;

Pagrindimas
Pasiūlyme priimti rekomendaciją ir Komisijos komunikatą nėra nei nuorodos į ankstesnį 
vertinimą, kokį poveikį turi lytis, nei ketinimo tokį vertinimą atlikti ateityje. Siekiant, kad 
padėtis pasikeistų, būtina nurodyti, kad vertinimas, kokį poveikį turi lytis, yra privaloma 
ataskaitos dalis.
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