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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Vaatamata äsjastele uurimustele 
alahinnatakse koduvägivallast tulenevaid 
kehavigastusi siiani nii füüsilise ja 
psüühilise kahju tekitamise kui ka 
tervishoiu- ja hoolekandesüsteemide 
kulutuste suurendamise seisukohalt.

Selgitus

Ühendkuningriigis äsja läbi viidud uurimuse kohaselt ulatuvad koduvägivallast tulenevad 
kulutused hinnanguliselt 23 miljardi naelsterlingini aastas ning kehavigastused põhjustavad 
tervishoiusüsteemile otseseid kulusid ja majanduskahju enam kui 4 miljardi naelsterlingi 
ulatuses. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 9 b (uus)

(9 b) Arvesse tuleks võtta seost alkoholi 
kättesaadavuse ja tarbimise ning 
vägivallast ja õnnetusjuhtumitest, eelkõige 
liiklusõnnetustest tingitud kehavigastuste 
esinemise vahel.

Selgitus

Paljudest uurimustest nähtub oluline seos alkoholi kättesaadavuse ja selle tarbimise vahel. 

  
1 ELT C ..., 14.9.2006, lk ....
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Samas on ka oluline seos alkoholi tarbimise ja raskete liiklusõnnetuste ning mitmete 
kuriteoliikide ja vägivalla ning sealhulgas koduvägivalla ja sellest tulenevate kehavigastuste 
vahel. 

Muudatusettepanek 3
Soovitused liikmesriikidele — (1)

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega; 

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet ja jaotatakse 
andmed soo ja vanuse alusel, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega; 

Selgitus
Statistilisi andmeid kogudes oleks oluline jälgida soolist aspekti, et teha kindlaks, millised 
õnnetused juhtuvad enamasti meeste ja millised naistega, ning tagada võimalus vanuse põhjal 
analüüsimiseks.

Muudatusettepanek 4
Soovitused liikmesriikidele — (2)

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel; 

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele, naistele ja 
vähem kaitstud liiklejatele, eelkõige 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud, vägivalla (eriti koduvägivalla)
tõttu tekitatud ja tahtlikult enese poolt 
tekitatud vigastuste ärahoidmisel; 

Selgitus

Arvestades koduvägivallast tingitud kehavigastuste suurt arvu ja teades, et see puudutab 
peamiselt naisi, tuleks seda ka prioriteetide hulgas nimetada.  
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Muudatusettepanek 5
Üleskutse komisjonile — (5)

5) koostama hindamisaruannet neli aastat 
pärast käesoleva soovituse vastuvõtmist, et 
kindlaks määrata, kas kavandatud meetmed 
on tõhusad ja hindama edasiste meetmete 
vajadust.

5) koostama hindamisaruannet neli aastat 
pärast käesoleva soovituse vastuvõtmist, et 
kindlaks määrata, kas kavandatud meetmed 
on tõhusad, hindama edasiste meetmete 
vajadust ning viima läbi olemasolevate ja 
tulevaste meetmete ja abinõude soolise 
mõju hindamise.

Selgitus

Ei ettepanek võtta vastu soovitus ega ka komisjoni teatis ei sisalda viidet ühelegi varasemale 
soolise mõju hindamisele ega kavatsust seda edaspidi läbi viia. Olukorra parandamiseks 
tuleb soolise mõju hindamine muuta aruande kohustuslikuks osaks.
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