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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7

7) Na rozdiel od mnohých iných príčin 
chorôb alebo predčasnej smrti je možné 
predchádzať úrazom tým, že si vytvoríme 
bezpečnejšie životné prostredie a výrobky, 
ktoré používame a služby, ktoré využívame. 
Existujú dostatočné dôkazy o účinnosti 
opatrení na predchádzanie nehodám, ktoré sa 
ešte stále v rámci Spoločenstva neuplatňujú 
bežne.

7) Na rozdiel od mnohých iných príčin 
chorôb alebo predčasnej smrti je možné 
predchádzať úrazom tým, že si vytvoríme 
bezpečnejšie životné prostredie a výrobky, 
ktoré používame, a služby, ktoré využívame,
zvýšením povedomia verejnosti o 
dôsledkoch rizikového správania. Existujú 
dostatočné dôkazy o účinnosti opatrení 
na predchádzanie nehodám, ktoré sa ešte 
stále v rámci Spoločenstva neuplatňujú 
bežne.

Odôvodnenie

Mnohým úrazom a zraneniam možno predchádzať účinnejším zvýšením povedomia verejnosti
a zmenou rizikového správania, akým je napr. jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, a iné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9

(9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, trávenie 
voľného času a šport, nehody a prevencia 
úrazov detí a starších občanov).

(9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie 
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, trávenie 
voľného času a šport, nehody a prevencia 
úrazov detí, žien a starších občanov).

  
1 Ú. v. C ... ..., 14.9.2006, s. ....
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9 a) Napriek najnovším štúdiám sa 
zranenia v dôsledku domáceho násilia stále 
podceňujú tak z hľadiska spôsobenej 
fyzickej a psychologickej ujmy, ako aj 
z hľadiska finančného zaťaženia systémov 
zdravotníckej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia.

Odôvodnenie

Nedávna britská štúdia odhadla ročné náklady v súvislosti s domácim násilím na 23 miliárd 
britských libier, pričom priame náklady na systém zdravotníckej starostlivosti a hospodárske 
straty v dôsledku zranení predstavovali viac ako 4 miliardy britských libier. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9 b (nové)

(9 b) Je potrebné zohľadniť vzájomný 
vzťah medzi dostupnosťou a požívaním
alkoholu a omamných látok a výskytom 
zranení spôsobených násilnými činmi alebo 
úrazmi, najmä úrazmi v rámci cestnej 
premávky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 11

(11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí: 
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania 
a prevencia násilia. Tieto prioritné oblasti 
boli vymedzené vzhľadom na spoločenský 

(11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí: 
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania a 
prevencia násilia, najmä na ženách. Tieto 
prioritné oblasti boli vymedzené vzhľadom 
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dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť 
úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov 
a možnosť úspešnej implementácie 
v členských štátoch.

na spoločenský dosah úrazov (počet 
prípadov a závažnosť úrazov), dôkazy 
o efektívnosti zásahov a možnosť úspešnej 
implementácie v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odporúčania pre členské štáty, (1)

(1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie, monitoroval vývoj rizika úrazov 
a účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb;

(1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie a rozpis údajov podľa pohlavia 
a veku, monitoroval vývoj rizika úrazov a 
účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív, najmä v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb, ako aj v 
oblasti zvýšenia povedomia verejnosti, 
pričom osobitnú pozornosť venuje 
zraniteľným skupinám osôb, akými sú 
mladí ľudia;

Odôvodnenie

Pri zhromažďovaní štatistických údajov je dôležité jednak zohľadňovať rodové hľadisko, aby 
sa zistilo, aké druhy úrazov sa stávajú väčšinou mužom a aké ženám, jednak mať možnosť 
analýzy na základe veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odporúčania pre členské štáty, (2)

(2) Vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť 
a implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky 
a osobitný ohľad by sa mal brať na športové 
úrazy, úrazy zapríčinené výrobkami 
a službami, násilie a sebapoškodzovanie,

(2) Vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť a 
implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, najmä mladým 
dievčatám, starším ľuďom, postihnutým, 
ženám a zraniteľným účastníkom cestnej 
premávky, a osobitný ohľad by sa mal brať 
na športové úrazy, zranenia zapríčinené
zmrzačovaním ženských pohlavných 
orgánov, úrazy zapríčinené výrobkami a 
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službami, násilie, najmä domáce násilie, a 
sebapoškodzovanie.

Odôvodnenie

Vzhľadom na vysoký počet zranení zapríčinených v dôsledku domáceho násilia a na 
skutočnosť, že jeho obeťami sú väčšinou ženy, je potrebné jasne ho zaradiť medzi priority, čo 
sa týka aj mladých prisťahovalkýň a problému zmrzačovania ženských pohlavných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
pre Komisiu, (5)

(5) štyri roky po prijatí tohto odporúčania 
vypracovala hodnotiacu správu s cieľom 
posúdiť účinnosť navrhovaných opatrení a
potrebu ďalších opatrení.;

(5) štyri roky po prijatí tohto odporúčania 
vypracovala hodnotiacu správu s cieľom 
posúdiť účinnosť navrhovaných opatrení,
zhodnotiť potrebu ďalších opatrení
a uskutočniť hodnotenie vplyvu 
existujúcich a budúcich opatrení a činností 
z rodového hľadiska;

Odôvodnenie

Návrh odporúčania ani oznámenie Komisie neobsahujú odkaz na žiadne predchádzajúce 
hodnotenie vplyvu z rodového hľadiska, ani zámer uskutočniť ho v budúcnosti. Zmena tohto 
stavu si vyžaduje, aby sa hodnotenie vplyvu z rodového hľadiska stalo povinnou súčasťou 
správy.
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