
PA\630440SL.doc PE 378.627v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

ZAČASNO
2006/0106(CNS)

18. 9. 2006

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu priporočila Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti 
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Pripravljavka mnenja: Maria Carlshamre



PE 378.627v01-00 2/5 PA\630440SL.doc

SL

PA_Legam



PA\630440SL.doc 3/5 PE 378.627v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

...

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Kljub nedavnim študijam so poškodbe 
zaradi nasilja v družini z vidika povzročene 
fizične in psihične škode ter finančnega 
bremena za zdravstvene sisteme in sisteme 
socialnega varstva še vedno podcenjene.

Obrazložitev

Nedavna študija v Združenem kraljestvu je ocenila stroške zaradi nasilja v družini na 
23 milijard GBP na leto, neposredni stroški, ki jih ima zdravstveni sistem zaradi poškodb, in 
gospodarska škoda pa so večji od 4 milijard GBP na leto.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 9 b (novo)

(9b) Upoštevati je treba povezavo med 
dostopnostjo in porabo alkohola ter 
razširjenostjo poškodb zaradi nasilja in 
nesreč, zlasti prometnih nesreč.

Obrazložitev

Veliko študij kaže pomembno povezavo med dostopnostjo in porabo alkohola. Hkrati kaže
pomembno povezavo med uživanjem alkohola in hudimi prometnimi nesrečami ter veliko 
vrstami kaznivih dejanj in nasilja, vključno z nasiljem v družini, in poškodbami, ki izhajajo iz 

  
1 UL C ..., 14.9.2006, str. ...
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tega.

Predlog spremembe 3
Priporočila za države članice – (1)

(1) razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki omogoča 
zagotavljanje primerljivih informacij, 
spremljanje razvoja nevarnosti poškodb in 
učinkov preventivnih ukrepov skozi čas ter 
oceno potreb za uvedbo nacionalnih pobud o 
varnosti izdelkov in storitev;

(1) razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki omogoča 
zagotavljanje primerljivih informacij in 
razčlenitev podatkov glede na spol in 
starost, spremljanje razvoja nevarnosti 
poškodb in učinkov preventivnih ukrepov 
skozi čas ter oceno potreb za uvedbo 
nacionalnih pobud o varnosti izdelkov in 
storitev;

Obrazložitev
Pri zbiranju statističnih podatkov bi bilo pomembno upoštevati spol, da bi ugotovili katere 
nesreče so tipične za moške in katere za ženske, in imeti možnost analize glede na starost.

Predlog spremembe 4
Priporočila za države članice – (2)

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih udeležencih 
v cestnem prometu, ob upoštevanju zlasti 
športnih poškodb in poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, nasilje ali 
nastanejo kot posledica samopoškodb;

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh, ženskah in izpostavljenih 
udeležencih v cestnem prometu, ob 
upoštevanju zlasti športnih poškodb in 
poškodb, ki jih povzročijo izdelki in storitve, 
nasilje, zlasti nasilje v družini, ali nastanejo 
kot posledica samopoškodb;

Obrazložitev

Ker je poškodb zaradi nasilja v družini veliko in ker ta zadeva večinoma ženske, je treba 
njegovo odpravljanje uvrstiti med prednostne naloge.  

Predlog spremembe 5
Za Komisijo – (5)

(5) po štirih letih od sprejetja tega (5) po štirih letih od sprejetja tega 
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priporočila pripravi poročilo o oceni, v 
katerem ugotovi učinkovitost predlaganih 
ukrepov in oceni potrebo po nadaljnjem 
ukrepanju.

priporočila pripravi poročilo o oceni, v 
katerem ugotovi učinkovitost predlaganih 
ukrepov, oceni potrebo po nadaljnjem 
ukrepanju in izvede presojo vpliva 
obstoječih in prihodnjih ukrepov in 
dejavnosti na spol.

Obrazložitev

Predlog priporočila in sporočilo Komisije ne vsebujeta niti sklicevanja na nobeno prejšnjo 
presojo vpliva na spol niti cilja, ki bi določal njeno izvedbo v prihodnosti. Zato se mora 
presoja vpliva na spol obvezno vključiti v poročilo.


