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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

...

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 9 a (nové)

9 a) Napriek najnovším štúdiám sa 
zranenia v dôsledku domáceho násilia stále 
podceňujú tak z hľadiska spôsobenej  
fyzickej a psychologickej ujmy, ako aj 
z hľadiska finančného zaťaženia systémov 
zdravotníckej starostlivosti a sociálneho 
zabezpečenia.

Odôvodnenie

Nedávna britská štúdia odhadla ročné náklady v súvislosti s domácim násilím na 23 miliárd 
britských libier, pričom priame náklady pre systém zdravotníckej starostlivosti a hospodárske 
straty v dôsledku zranení predstavovali viac ako 4 miliardy britských libier. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 9 b (nové)

9 b) Mal by sa posúdiť vzájomný vzťah 
medzi dostupnosťou a konzumáciou 
alkoholu a prevahou zranení v dôsledku 
násilia a nehôd, najmä dopravných nehôd.

Odôvodnenie

Množstvo štúdií poukazuje na významnú súvzťažnosť dostupnosti alkoholu a jeho konzumácie. 
  

1 Ú. v. C ... ..., 14.9.2006, s. ....
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Zároveň tu existuje významný vzájomný vzťah medzi konzumáciou alkoholu a závažnými 
dopravnými nehodami, ako aj mnohými trestnými činmi a násilnosťami vrátane domáceho 
násilia a následnými zraneniami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odporúčania pre členské štáty — (1)

(1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie, monitoroval vývoj rizika úrazov 
a účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb;

(1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie a rozpis údajov podľa pohlavia 
a veku, monitoroval vývoj rizika úrazov a 
účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb;

Odôvodnenie

Pri zhromažďovaní štatistických údajov by mohlo byť dôležité zohľadňovať rodové hľadisko, 
aby sa zistilo, aké druhy nehôd sa stávajú väčšinou mužom a aké ženám, a mať možnosť 
analýzy na základe veku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odporúčania pre členské štáty — (2)

(2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť a 
implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky a 
osobitný ohľad by sa mal brať na športové 
úrazy, úrazy zapríčinené výrobkami a 
službami, násilie a sebapoškodzovanie.

(2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť a 
implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom, ženám a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky a 
osobitný ohľad by sa mal brať na športové 
úrazy, úrazy zapríčinené výrobkami a 
službami, násilie, najmä domáce násilie, a 
sebapoškodzovanie.

Odôvodnenie

Vzhľadom na vysoký počet zranení vyplývajúcich z domáceho násilia a na skutočnosť, že jeho 
obeťami sú väčšinou ženy, je potrebné zaradiť ho medzi priority.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
pre Komisiu — (5)

(5) štyri roky po prijatí tohto odporúčania 
vypracovala hodnotiacu správu s cieľom 
posúdiť účinnosť navrhovaných opatrení a
potrebu ďalších opatrení.;

(5) štyri roky po prijatí tohto odporúčania 
vypracovala hodnotiacu správu s cieľom 
posúdiť účinnosť navrhovaných opatrení,
potrebu ďalších opatrení a uskutočniť 
hodnotenie vplyvu existujúcich a budúcich 
opatrení a činností z rodového hľadiska;

Odôvodnenie

Návrh odporúčania ani oznámenie Komisie neobsahujú odkaz na žiadne predchádzajúce 
hodnotenie vplyvu z rodového hľadiska, ani ho nezamýšľajú uskutočniť v budúcnosti. Zmena 
tohto stavu si vyžaduje, aby sa hodnotenie vplyvu z rodového hľadiska stalo povinnou 
súčasťou správy.
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