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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7

(7) W odróżnieniu od innych powodów 
chorób lub przedwczesnej śmierci, urazom 
można zapobiegać poprzez uczynienie 
środowiska, w którym żyjemy, jak również 
produktów i usług, z których korzystamy 
bezpieczniejszymi. Istnieje wiele dowodów 
potwierdzonej skuteczności środków 
zapobiegania wypadkom, których wciąż nie 
stosuje się na terenie całej Wspólnoty.

(7) W odróżnieniu od innych powodów 
chorób lub przedwczesnej śmierci, urazom 
można zapobiegać poprzez uczynienie 
środowiska, w którym żyjemy, jak również 
produktów i usług, z których korzystamy 
bezpieczniejszymi oraz poprzez 
podnoszenie świadomości społecznej co do 
konsekwencji wynikających z ryzykownych 
zachowań. Istnieje wiele dowodów 
potwierdzonej skuteczności środków 
zapobiegania wypadkom, których wciąż nie 
stosuje się na terenie całej Wspólnoty.

Uzasadnienie

Wielu wypadków i urazów można uniknąć poprzez lepsze uświadomienie społeczeństwa oraz 
zmianę zachowań związanych z ryzykiem, takich jak: prowadzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków itp.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9

(9) Pomimo faktu, iż w różnych dziedzinach 
bezpieczeństwa, takich jak ruch drogowy lub 
miejsca pracy, poczyniono znaczny postęp, 
wciąż istnieją dziedziny objęte w znacznie 
mniejszym stopniu prewencją zdrowotną, 
takie jak dom, spędzanie czasu wolnego, 
uprawianie sportów, wypadki oraz 

(9) Pomimo faktu, iż w różnych dziedzinach 
bezpieczeństwa, takich jak ruch drogowy lub 
miejsca pracy, poczyniono znaczny postęp, 
wciąż istnieją dziedziny objęte w znacznie 
mniejszym stopniu prewencją zdrowotną, 
takie jak dom, spędzanie czasu wolnego, 
uprawianie sportów, wypadki oraz 

  
1 Dz.U. C ... z 14.9.2006, str. ...
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prewencja zdrowotna w odniesieniu do 
dzieci i osób starszych.

prewencja zdrowotna w odniesieniu do 
dzieci, kobiet i osób starszych.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

(9a) Pomimo niedawnych badań, nadal 
przykłada się zbyt małą wagę do urazów 
spowodowanych przemocą  domową z 
punktu widzenia szkód na ciele i szkód 
moralnych, które przemoc ta wyrządza, 
oraz z punku widzenia wynikających z niej 
obciążeń finansowych systemu opieki 
zdrowotnej i społecznej.

Uzasadnienie

Przeprowadzone ostatnio w Wielkiej Brytanii badania szacują roczny koszt przemocy 
domowej na 23 miliardy funtów, zaś bezpośrednie obciążenie systemu opieki zdrowotnej i 
straty gospodarcze na 4 miliardy funtów. 

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9 b (nowy)

(9b) Należy uwzględnić wzajemne 
powiązanie między dostępnością alkoholu i 
narkotyków oraz ich konsumpcją a 
powszechnym występowaniem urazów 
wynikających z aktów przemocy lub 
wypadków, szczególnie wypadków w ruchu 
drogowym.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 11

(11) Celem ukierunkowania zasobów 
wspólnotowego programu zdrowia 
publicznego  oraz celem najskuteczniejszego 
rozwiązania problemu zapobiegania urazom, 
określono siedem priorytetowych dziedzin: 

(11) Celem ukierunkowania zasobów 
wspólnotowego programu zdrowia 
publicznego oraz celem najskuteczniejszego 
rozwiązania problemu zapobiegania urazom, 
określono siedem priorytetowych dziedzin: 
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bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
bezpieczeństwo osób starszych, 
bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia 
użytkowników dróg, zapobieganie 
kontuzjom sportowym, zapobieganie urazom 
spowodowanym przez produkty i usługi, 
zapobieganie samoobrażeniom oraz 
zapobieganie przemocy. Te priorytetowe 
dziedziny określono poprzez uwzględnienie 
społecznego wpływu urazów w ujęciu 
liczbowym, powagi i konsekwencji różnych 
rodzajów obrażeń, dowodów dotyczących 
skuteczności interwencji oraz możliwości 
skutecznego prowadzenia interwencji w 
państwach członkowskich.

bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
bezpieczeństwo osób starszych, 
bezpieczeństwo narażonych na zagrożenia 
użytkowników dróg, zapobieganie 
kontuzjom sportowym, zapobieganie urazom 
spowodowanym przez produkty i usługi, 
zapobieganie samoobrażeniom oraz 
zapobieganie przemocy, szczególnie wobec 
kobiet. Te priorytetowe dziedziny określono 
poprzez uwzględnienie społecznego wpływu 
urazów w ujęciu liczbowym, powagi i 
konsekwencji różnych rodzajów obrażeń, 
dowodów dotyczących skuteczności 
interwencji oraz możliwości skutecznego 
prowadzenia interwencji w państwach 
członkowskich.

Poprawka 6
Zalecenia, ustęp 1

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, 
dostarczające porównywalnych informacji, 
monitorujące rozwój różnych rodzajów 
zagrożenia oraz skutków środków 
prewencyjnych w czasie oraz oceniające
potrzeby związane z wprowadzeniem 
dodatkowych inicjatyw związanych z 
bezpieczeństwem produktów i usług;

(1) Develop a national injury surveillance 
and reporting system, which provides 
comparable information and a data 
breakdown by gender and age, monitors the 
evolution of injury risks and the effects of 
prevention measures over time and assesses 
the needs for introducing additional 
initiatives, firstly on product and service 
safety and, secondly, on raising public 
awareness, paying particular attention to 
vulnerable groups such as the young;

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, 
dostarczające porównywalnych informacji w 
rozbiciu na płeć i wiek, monitorujące rozwój 
różnych rodzajów zagrożenia oraz skutków 
środków prewencyjnych w czasie oraz 
oceniające potrzeby związane z 
wprowadzeniem dodatkowych inicjatyw 
związanych, z jednej strony, z 
bezpieczeństwem produktów i usług i, z 
drugiej strony, z uświadomieniem 
społeczeństwa, uwzględniając zwłaszcza 
grupy szczególnie narażone, takie jak 
młodzież;
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Uzasadnienie
Ważną rzeczą przy zbieraniu danych statystycznych byłoby uwzględnienie płci w celu 
zbadania,  na jakie wypadki narażone są głównie kobiety, a na jakie mężczyźni, oraz 
umożliwienie analizy z uwzględnieniem wieku.

Poprawka 7
Zalecenia, ustęp 2

Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując między 
departamentalną współpracę i zwiększyć 
możliwości finansowania na kampanie 
związane z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jego propagowaniem, oraz 
wprowadzić tego rodzaju plany krajowe w 
życie zwracając szczególną uwagę na dzieci, 
osoby starsze oraz narażonych na zagrożenia 
użytkowników dróg, mając na względzie 
kontuzje sportowe, urazy spowodowane 
przez produkty i usługi, przemoc i 
samoobrażenia.

Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując współpracę 
międzydepartamentalną i zwiększyć 
możliwości finansowania na kampanie 
związane z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jego propagowaniem, oraz 
wprowadzić w życie tego rodzaju plany 
krajowe, zwracając szczególną uwagę na 
dzieci, w szczególności młode dziewczęta, 
osoby starsze, osoby niepełnosprawne,
kobiety oraz narażonych na zagrożenia 
użytkowników dróg, mając na względzie 
kontuzje sportowe, urazy związane z 
okaleczaniem genitalnym kobiet, urazy 
spowodowane przez produkty i usługi, 
przemoc, zwłaszcza przemoc domową, i 
samoobrażenia.

Uzasadnienie

Ze względu na znaczną ilość urazów spowodowanych przemocą domową i fakt, że dotyczy 
ona głównie kobiet, należy wymienić ją wśród priorytetów, mających również zastosowanie 
do młodych imigrantek i okaleczenia genitalnego.

Poprawka 8
Zalecenia dla Komisji, ustęp 5

(5) Prowadzenia sprawozdania oceniającego 
przez cztery lata po przyjęciu niniejszego 
zalecenia celem określenia skuteczności 
zaproponowanych środków oraz określenia, 
jakie należy podjąć dalsze działania.

(5) Prowadzenia sprawozdania oceniającego 
przez cztery lata po przyjęciu niniejszego 
zalecenia celem określenia skuteczności 
zaproponowanych środków, określenia, 
jakie należy podjąć dalsze działania oraz 
przeprowadzenia oceny obecnych i 
przyszłych środków i działań z 
uwzględnieniem ich zależności od płci.
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Uzasadnienie

Wniosek w sprawie zalecenia i komunikat Komisji nie zawierają ani wcześniejszych  ocen 
wpływu płci, ani też nie zapowiadają przeprowadzenia oceny  w przyszłości. Aby zmienić tę 
sytuację należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu płci.
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