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ĪSS PAMATOJUMS

...

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
9.a apsvērums (jauns)

(9a) Neskatoties uz neseniem pētījumiem, 
joprojām netiek novērtētas fiziskās un 
psiholoģiskās traumas, ko rada vardarbība 
ģimenē, kā arī finansiālais slogs, ko šāda 
vardarbība rada veselības un labklājības 
sistēmai.

Pamatojums

Nesenā pētījumā Apvienotajā Karalistē tika aprēķināts, ka vardarbības ģimenē ikgadējās 
izmaksas ir GBP 23 miljardi un tiešās veselības aprūpes sistēmas izmaksas saistībā ar 
traumām, kā arī ekonomiskie zaudējumi ir vairāk nekā GBP 4 miljardi. 

Grozījums Nr. 2
9.b apsvērums (jauns)

(9b) Jāpievērš uzmanība sakarībai starp 
alkohola pieejamību un patēriņu un 
traumu biežumu no vardarbības un 
nelaimes gadījumiem, it īpaši satiksmes 
negadījumiem.

Pamatojums

Daudzi pētījumi pierāda zīmīgu korelāciju starp alkohola pieejamību un alkohola patēriņu. 
Vienlaikus šāda zīmīga korelācija ir vērojama starp alkohola patēriņu un smagiem satiksmes 
negadījumiem, kā arī daudziem noziegumu un vardarbības veidiem, tostarp vardarbību 

  
1 OV C ..., 14.9.2006., .... lpp.
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ģimenē un tās izraisītām traumām. 

Grozījums Nr. 3
Ieteikumu dalībvalstīm 1. punkts 

(1) jāizstrādā valsts uzraudzības un 
ziņošanas sistēmu traumu gadījumiem, kas 
sniedz salīdzināmu informāciju, laika gaitā 
uzrauga traumu gūšanas riska attīstību un 
profilakses pasākumu efektivitāti un novērtē 
vajadzību uzsākt papildu iniciatīvas saistībā 
ar produktu un pakalpojumu drošumu;

(1) jāizstrādā valsts uzraudzības un 
ziņošanas sistēma traumu gadījumiem, kas 
sniedz salīdzināmu informāciju un datu 
dalījumu pēc dzimuma un vecuma, laika 
gaitā uzrauga traumu gūšanas riska attīstību 
un profilakses pasākumu efektivitāti un 
novērtē vajadzību uzsākt papildu iniciatīvas 
saistībā ar produktu un pakalpojumu 
drošumu;

Pamatojums

Vienlaikus ar statistikas datu vākšanu būtu svarīgi ievērot sadalījumu pa dzimumiem, lai 
noteiktu, kādi nelaimes gadījumi galvenokārt notiek ar vīriešiem un kādi ar sievietēm, kā arī 
pēc iespējas analizēt pa vecumiem.

Grozījums Nr. 4
Ieteikumu dalībvalstīm 2. punkts 

(2) jāizstrādā valsts plāns nelaimes gadījumu 
un traumu novēršanai, uzsākot starpresoru 
sadarbību un uzlabojot kampaņas pasākumu 
finansēšanas iespējas, veicinot drošumu un 
īstenojot šo valsts plānu dzīvē, pievēršot 
īpašu uzmanību bērniem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un neaizsargātiem 
satiksmes dalībniekiem, un jo īpaši attiecībā 
uz sporta traumām, traumām, kas iegūtas, 
lietojot produktus un pakalpojumus, 
vardarbības un pašsavainošanās ceļā gūtām 
traumām;

(2) jāizstrādā valsts plāns nelaimes gadījumu 
un traumu novēršanai, uzsākot starpresoru 
sadarbību un uzlabojot kampaņas pasākumu 
finansēšanas iespējas, veicinot drošumu un 
īstenojot šo valsts plānu dzīvē, pievēršot 
īpašu uzmanību bērniem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, sievietēm un 
neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, un 
jo īpaši attiecībā uz sporta traumām, 
traumām, kas iegūtas, lietojot produktus un 
pakalpojumus, vardarbības, it īpaši 
vardarbības ģimenē, un pašsavainošanās 
ceļā gūtām traumām;

Pamatojums

Ņemot vērā lielo skaitu traumu, ko izraisa vardarbība ģimenē, un zinot, ka tas galvenokārt 
attiecas uz sievietēm, ir nepieciešams šo problēmu izvirzīt par vienu no prioritātēm.  
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Grozījums Nr. 5
Ieteikumu Komisijai 5. punkts

(5) četrus gadus pēc šā ieteikuma 
pieņemšanas sagatavot novērtējuma 
ziņojumu, lai noteiktu to, vai ierosinātie 
pasākumi darbojas efektīvi, un novērtētu 
vajadzību veikt turpmākus pasākumus.

(5) četrus gadus pēc šā ieteikuma 
pieņemšanas sagatavot novērtējuma 
ziņojumu, lai noteiktu to, vai ierosinātie 
pasākumi darbojas efektīvi, novērtētu 
vajadzību veikt turpmākus pasākumus un 
veiktu pašreizējo un turpmāko pasākumu 
un darbību dzimumu ietekmes 
novērtējumu.

Pamatojums

Ieteikuma priekšlikumā un Komisijas paziņojumā nav ne atsauces uz kādu agrāk veiktu 
dzimumu ietekmes novērtējumu, ne arī nolūks tādu veikt nākotnē. Lai mainītu šo situāciju, ir 
nepieciešams dzimumu ietekmes novērtējumu padarīt par obligātu ziņojuma daļu.


