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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 9a (nowy)

(9a) Pomimo niedawnych badań, nadal 
przykłada się zbyt małą wagę do urazów 
spowodowanych przemocą  domową z 
punktu widzenia szkód na ciele i szkód 
moralnych, które przemoc ta wyrządza, 
oraz z punku widzenia wynikających z niej 
obciążeń finansowych systemu opieki 
zdrowotnej i społecznej.

Uzasadnienie

Przeprowadzone ostatnio w Wielkiej Brytanii badania szacują roczny koszt przemocy 
domowej na 23 miliardy funtów, zaś bezpośrednie obciążenie systemu opieki zdrowotnej i 
straty gospodarcze na 4 miliardy funtów. 

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 9b (nowy)

(9b) Należy rozważyć zależność pomiędzy 
dostępnością i spożyciem alkoholu oraz 
powszechnością urazów spowodowanych 
przemocą i wypadkami, w szczególności 
wypadkami w ruchu drogowym.

  
1 Dz.U. C ... z 14.9.2006, str. ...



PE 378.627v01-00 4/5 PA\630440PL.doc

PL

Uzasadnienie

Wiele badań wykazuje znaczną zbieżność dostępności i konsumpcji alkoholu. Jednocześnie 
badania wskazują na znaczną korelację pomiędzy spożyciem alkoholu i poważnymi 
wypadkami drogowymi oraz wieloma rodzajami przestępstw i przemocy, w tym przemocy 
domowej, i urazów związanych z przemocą. 

Poprawka 3
Zalecenia dla państw członkowskich - ustęp 1

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, 
dostarczające porównywalnych informacji, 
monitorujące rozwój różnych rodzajów 
zagrożenia oraz skutków środków 
prewencyjnych w czasie oraz oceniające 
potrzeby związane z wprowadzeniem 
dodatkowych inicjatyw związanych z 
bezpieczeństwem produktów i usług;

(1) Stworzyć krajowe systemy nadzoru 
urazowego i sprawozdawczości, 
dostarczające porównywalnych informacji w 
rozbiciu na płeć i wiek, monitorujące rozwój 
różnych rodzajów zagrożenia oraz skutków 
środków prewencyjnych w czasie oraz 
oceniające potrzeby związane z 
wprowadzeniem dodatkowych inicjatyw 
związanych z bezpieczeństwem produktów i 
usług;

Uzasadnienie
Ważna rzeczą przy zbieraniu danych statystycznych byłoby uwzględnienie płci w celu 
zbadania,  na jakie wypadki narażone są głównie kobiet, a na jakie mężczyźni, oraz 
umożliwienie analizy z uwzględnieniem wieku.

Poprawka 4
Zalecenia dla państw członkowskich- ustęp 2

(2) Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując między 
departamentalną współpracę i zwiększyć 
możliwości finansowania na kampanie 
związane z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jego propagowaniem, oraz 
wprowadzić tego rodzaju plany krajowe w 
życie zwracając szczególną uwagę na dzieci, 
osoby starsze oraz narażonych na zagrożenia 

(2) Stworzyć krajowe plany zapobiegania 
wypadkom i urazom inicjując między 
departamentalną współpracę i zwiększyć 
możliwości finansowania na kampanie 
związane z działaniami dotyczącymi 
bezpieczeństwa, jego propagowaniem, oraz 
wprowadzić tego rodzaju plany krajowe w 
życie zwracając szczególną uwagę na dzieci, 
osoby starsze, kobiety oraz narażonych na 
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użytkowników dróg, mając na względzie 
kontuzje sportowe, urazy spowodowane 
przez produkty i usługi, przemoc i 
samoobrażenia.

zagrożenia użytkowników dróg, mając na 
względzie kontuzje sportowe, urazy 
spowodowane przez produkty i usługi, 
przemoc, w szczególności przemoc domową,
i samoobrażenia.

Uzasadnienie

Ze względu na znaczną ilość urazów spowodowanych przemocą domową i fakt, że dotyczy 
ona głównie kobiet, należy wymienić ją wśród priorytetów.  

Poprawka 5
Zalecenia dla Komisji - ustęp 5

(5) Prowadzenia sprawozdania oceniającego 
przez cztery lata po przyjęciu niniejszego 
zalecenia celem określenia skuteczności 
zaproponowanych środków oraz określenia, 
jakie należy podjąć dalsze działania.

(5) Prowadzenia sprawozdania oceniającego 
przez cztery lata po przyjęciu niniejszego 
zalecenia celem określenia skuteczności 
zaproponowanych środków, określenia, 
jakie należy podjąć dalsze działania oraz 
przeprowadzenia oceny obecnych i 
przyszłych środków i działań z 
uwzględnieniem ich zależności od płci.

Uzasadnienie

Wniosek w sprawie zalecenia i komunikat Komisji nie zawierają ani wcześniejszych  ocen 
wpływu płci, ani też nie zapowiadają przeprowadzenia oceny  w przyszłości. Aby zmienić tę 
sytuację należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu płci.


