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TRUMPAS PAGRINDIMAS

...

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
9a konstatuojamoji dalis

(9a) Nepaisant neseniai atliktų tyrimų, 
traumų dėl namie patirto smurto atvejai vis 
dar nepakankamai įvertinami tiek 
padarytos fizinės ir psichologinės žalos, tiek 
sveikatos ir socialinio aprūpinimo 
sistemoms uždedamos naštos atžvilgiu.

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 2
9b konstatuojamoji dalis

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

Pagrindimas

Tyrimai rodo, kad alkoholio prieinamumas ir alkoholio suvartojimas glaudžiai susiję. Kartu 
  

1 OL C ..., 2006 9 14, p. ...
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tyrimai atskleidžia, kad alkoholio suvartojimas susijęs su sunkiais eismo įvykiais, taip pat su 
įvairiais nusikaltimais ir smurtu, įskaitant namie patiriamą prievartą, ir dėl to kylančiomis
traumomis. 

Pakeitimas 3
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, kuria būtų 
teikiama palyginama informacija ir jos 
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 produktų ir 
paslaugų saugos srityje,

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

Pakeitimas 4
Rekomendacija valstybėms narėms — (2)

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

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

Pagrindimas

Turint omenyje didelį skaičių traumų, patiriamų dėl smurto namie, ir žinant, kad jis 
dažniausia paliečia moteris, būtina tai įvardyti kaip prioritetą. 



PA\630440LT.doc 5/5 PE 378.627v01-00

LT

Pakeitimas 5
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. Tam, kad padėtis
pasikeistų, būtina nurodyti, kad vertinimas, kokį poveikį turi lytis, yra privaloma ataskaitos 
dalis.


