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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

...

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9a (nový)

9a) Nehledě na nedávné studie jsou úrazy 
v důsledku domácího násilí stále 
podhodnoceny, a to jak z hlediska 
způsobené tělesné i duševní újmy, tak 
i s ohledem na finanční zátěž pro systém 
zdravotnictví a sociální péče.

Odůvodnění

Na základě výsledků nedávné studie ve Velké Británii se roční náklady na domácí násilí 
odhadují na 23 mld. GBP, přičemž přímé náklady spojené s úrazy vzniklé v rámci systému 
zdravotnictví a ekonomická ztráta představuje více než 4 mld. GBP.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 9b (nový)

9b) Je potřeba se zabývat korelací mezi 
dostupností a spotřebou alkoholu 
a prevalencí zranění v důsledku násilí 
a nehod, zejména dopravních.

Odůvodnění

Řada studií ukazuje významnou korelaci mezi dostupností alkoholu a jeho spotřebou. Zároveň 
lze pozorovat významný vztah mezi spotřebou alkoholu a závažnými dopravními nehodami 
a dále mnoha různými typy zločinnosti a násilí, včetně domácího násilí a z toho plynoucích 

  
1 Úř. věst. C ..., 14.9.2006, s. ...
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zranění.

Pozměňovací návrh 3
Doporučení členským státům – (1)

(1) vytvořit národní systémy sledování 
a podávání zpráv ohledně zranění, které 
poskytnou srovnatelné informace, budou 
sledovat vývoj rizika zranění a účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ v oblasti bezpečnosti 
výrobků a služeb;

(1) vytvořit národní systémy sledování 
a podávání zpráv ohledně zranění, které 
poskytnou srovnatelné informace a údaje 
členěné podle pohlaví a věku, budou 
sledovat vývoj rizika zranění a účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ v oblasti bezpečnosti 
výrobků a služeb;

Odůvodnění

Při sběru statistických údajů by mělo být důležité získat přehled o těchto údajích z hlediska 
pohlaví, aby bylo možné zjistit, jaké druhy nehod se stávají především mužům a jaké ženám, 
a mít možnost analyzovat je na základě věku.

Pozměňovací návrh 4
Doporučení členským státům – (2)

(2) vypracovat národní plány předcházení 
nehodám a zraněním, podporovat spolupráci 
mezi jednotlivými útvary a zvýšit možnosti 
financování kampaní, podporovat 
bezpečnost a zavést takové národní plány 
v praxi, přičemž by měla být věnována 
zvláštní pozornost dětem, starším lidem 
a nechráněným účastníkům silničního 
provozu a zvláštní ohled by se měl brát 
na sportovní zranění, zranění zapříčiněné 
výrobky a službami, násilí 
a sebepoškozování;

(2) vypracovat národní plány předcházení 
nehodám a zraněním, podporovat spolupráci 
mezi jednotlivými útvary a zvýšit možnosti 
financování kampaní, podporovat 
bezpečnost a zavést takové národní plány 
do praxe, přičemž by měla být věnována 
zvláštní pozornost dětem, starším lidem, 
ženám a nechráněným účastníkům silničního 
provozu a zvláštní ohled by se měl brát 
na sportovní zranění, zranění zapříčiněná
výrobky a službami, násilím, zejména 
domácím násilím a sebepoškozováním;

Odůvodnění

Vzhledem k vysokému počtu zranění v důsledku domácího násilí, které se, jak víme, týká 
zejména žen, je nutné domácí násilí výslovně uvést mezi prioritami.

Pozměňovací návrh 5
Na Komisi – (5)
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(5) čtyři roky po přijetí tohoto doporučení 
vypracovala hodnotící zprávu s cílem 
posoudit účinnost navrhovaných opatření 
a potřebu dalších opatření.

(5) čtyři roky po přijetí tohoto doporučení 
vypracovala hodnotící zprávu s cílem 
posoudit účinnost navrhovaných opatření, 
potřebu dalších opatření a provedla 
hodnocení dopadu stávajících a budoucích 
opatření a akcí na jednotlivá pohlaví;

Odůvodnění

V návrhu doporučení a ve sdělení Komise není obsažen ani odkaz na dřívější hodnocení 
dopadu na jednotlivá pohlaví, ani záměr provést toho hodnocení v budoucnu.  Abychom tuto 
situaci změnili, je nutné, aby se hodnocení dopadu z hlediska pohlaví stala povinnou součástí 
zprávy.


