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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Toisin kuin monia muita sairauksien tai 
ennenaikaisen kuoleman syitä vammoja 
voidaan torjua tekemällä elinympäristömme 
sekä käyttämämme tuotteet ja palvelut 
turvallisemmiksi. Onnettomuuksien 
ehkäisyyn liittyvien tiettyjen toimenpiteiden 
tehokkuudesta on runsaasti näyttöä, mutta ne 
eivät silti ole laajalti käytössä kaikkialla 
yhteisössä.

(7) Toisin kuin monia muita sairauksien tai 
ennenaikaisen kuoleman syitä vammoja 
voidaan torjua tekemällä elinympäristömme 
sekä käyttämämme tuotteet ja palvelut 
turvallisemmiksi valistamalla kansalaisia 
"riskikäyttäytymisen" seurauksista. 
Onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien 
tiettyjen toimenpiteiden tehokkuudesta on 
runsaasti näyttöä, mutta ne eivät silti ole 
laajalti käytössä kaikkialla yhteisössä.

Perustelu

Monet onnettomuudet ja vammat voitaisiin välttää valistamalla kansalaisia paremmin ja 
muuttamalla nk. riskikäyttäytymistä: esim. alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena ajaminen jne.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Vaikka monissa 
turvallisuuskysymyksissä, kuten liikenteen 
ja työpaikkojen turvallisuudessa, on 
saavutettu merkittävää edistystä, on edelleen 
aloja, joilla tilanne ei ole yhtä hyvä, kuten 
kotona, vapaa-aikana ja urheilun yhteydessä 
tapahtuvat onnettomuudet sekä lapsiin ja 
vanhuksiin kohdistuva ennaltaehkäisevä 
toiminta.

(9) Vaikka monissa 
turvallisuuskysymyksissä, kuten liikenteen 
ja työpaikkojen turvallisuudessa, on 
saavutettu merkittävää edistystä, on edelleen 
aloja, joilla tilanne ei ole yhtä hyvä, kuten 
kotona, vapaa-aikana ja urheilun yhteydessä 
tapahtuvat onnettomuudet sekä lapsiin, 
naisiin ja vanhuksiin kohdistuva 
ennaltaehkäisevä toiminta.

  
1 EUVL C ..., 14.9.2006, s. ....
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Viimeaikaisista tutkimuksista 
huolimatta perheväkivallan aiheuttamia 
vammoja aliarvioidaan edelleen sekä 
aiheutuneen fyysisen ja psyykkisen 
vahingon kannalta että siltä kannalta,
miten suuri taloudellinen taakka tästä 
aiheutuu terveys- ja sosiaalijärjestelmille.

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, että 
perheväkivallan vuotuiset kustannukset ovat 23 miljardia puntaa ja vammoista aiheutuvat 
välittömät kustannukset terveydenhoitojärjestelmälle sekä taloudelliset menetykset yli neljä 
miljardia puntaa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Olisi kiinnitettävä huomiota 
korrelaatioon alkoholin ja 
huumausaineiden saatavuuden ja 
kulutuksen sekä väkivallasta ja 
onnettomuuksista, erityisesti 
liikenneonnettomuuksista, aiheutuvien 
vammojen välillä.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta yhteisön kansanterveysohjelman 
resursseja voitaisiin virtaviivaistaa ja 
vammojen ehkäiseminen voitaisiin toteuttaa 
mahdollisimman tehokkaasti, on nimetty 
seuraavat seitsemän painopistealaa: lasten ja 
nuorten turvallisuus, vanhusten turvallisuus, 
riskialttiiden tienkäyttäjien turvallisuus, 
urheiluvammojen ehkäisy, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamien vammojen 
ehkäisy, tarkoituksellisen itsensä 
vahingoittamisen ehkäisy ja väkivallan 
ehkäisy. Nämä painopistealueet on 
määritelty ottaen huomioon vammojen 
yhteiskunnallinen vaikutus niiden määrän ja 

(11) Jotta yhteisön kansanterveysohjelman 
resursseja voitaisiin virtaviivaistaa ja 
vammojen ehkäiseminen voitaisiin toteuttaa 
mahdollisimman tehokkaasti, on nimetty 
seuraavat seitsemän painopistealaa: lasten ja 
nuorten turvallisuus, vanhusten turvallisuus, 
riskialttiiden tienkäyttäjien turvallisuus, 
urheiluvammojen ehkäisy, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamien vammojen 
ehkäisy, tarkoituksellisen itsensä 
vahingoittamisen ehkäisy ja väkivallan 
ehkäisy, etenkin naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisy. Nämä painopistealueet 
on määritelty ottaen huomioon vammojen 
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vakavuuden osalta, torjuntatoimien 
tehokkuutta koskeva näyttö sekä toimien 
onnistuneen toteuttamisen mahdollisuudet 
jäsenvaltioissa.

yhteiskunnallinen vaikutus niiden määrän ja 
vakavuuden osalta, torjuntatoimien 
tehokkuutta koskeva näyttö sekä toimien 
onnistuneen toteuttamisen mahdollisuudet 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 6
Suositukset jäsenvaltioille (1)

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla 
tuotetaan vertailukelpoista tietoa, seurataan 
vammautumisriskien kehitystä ja 
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta;

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla 
tuotetaan vertailukelpoista tietoa ja 
eritellään tiedot sukupuolen ja iän mukaan, 
seurataan vammautumisriskien kehitystä ja 
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen yhtäältä tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta ja toisaalta 
kansalaisille suunnattavan valistuksen 
osalta kiinnittäen erityistä huomiota 
riskialttiisiin ryhmiin, kuten nuoriin;

Perustelu

Tilastotietoja kerättäessä olisi tärkeää ottaa huomioon sukupuolinäkökulma, jotta voitaisiin 
selvittää, minkälaisia onnettomuuksia sattuu eniten miehille ja minkälaisia naisille, samoin 
kuin mahdollisuus iän perusteella tehtävään analyysiin.

Tarkistus 7
Suositukset jäsenvaltioille (2)

(2) laadittava onnettomuuksien ja vammojen 
ehkäisemistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat, joilla käynnistetään 
hallinnonalojen välinen yhteistyö ja lisätään 
kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, edistetään 
turvallisuutta ja pannaan tällaiset kansalliset 
suunnitelmat täytäntöön siten, että 
erityishuomiota kiinnitetään lapsiin, 
vanhuksiin, riskialttiisiin tienkäyttäjiin sekä 
toisaalta urheiluvammoihin, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamiin vammoihin, 
väkivaltaan ja itsensä vahingoittamiseen;

(2) laadittava onnettomuuksien ja vammojen 
ehkäisemistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat, joilla käynnistetään 
hallinnonalojen välinen yhteistyö ja lisätään 
kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, edistetään 
turvallisuutta ja pannaan tällaiset kansalliset 
suunnitelmat täytäntöön siten, että 
erityishuomiota kiinnitetään lapsiin,
erityisesti nuoriin tyttöihin, vanhuksiin, 
vammaisiin henkilöihin, naisiin ja
riskialttiisiin tienkäyttäjiin sekä toisaalta 
urheiluvammoihin, naisten 
sukupuolielinten silpomisesta 
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aiheutuneisiin vammoihin, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamiin vammoihin, 
väkivaltaan, etenkin perheväkivaltaan, ja 
itsensä vahingoittamiseen;

Perustelu

Ottaen huomioon perheväkivallasta aiheutuvien vammojen korkea määrä ja tietäen, että se 
koskee pääasiassa naisia, on mainittava se prioriteettien joukossa, mikä koskee myös nuoria 
maahanmuuttajanaisia ja sukupuolielinten silpomista.

Tarkistus 8
Kehotukset komissiolle – (5)

(5) laatimaan arviointikertomuksen neljä 
vuotta tämän suosituksen antamisen jälkeen, 
jotta voidaan selvittää, toimivatko ehdotetut 
toimenpiteet tehokkaasti, sekä arvioida 
lisätoimien tarvetta.

(5) laatimaan arviointikertomuksen neljä 
vuotta tämän suosituksen antamisen jälkeen, 
jotta voidaan selvittää, toimivatko ehdotetut 
toimenpiteet tehokkaasti, arvioida 
lisätoimien tarvetta sekä suorittaa nykyisten 
ja tulevien toimien ja tekojen 
sukupuolivaikutusten arviointi.

Perustelu

Suositusehdotus ja komission tiedonanto eivät sisällä viittausta mihinkään aiempaan 
sukupuolivaikutusten arviointiin eivätkä aikomusta toteuttaa sellaista tulevaisuudessa. 
Tilanteen muuttamiseksi on välttämätöntä tehdä sukupuolivaikutusten arviointi pakolliseksi 
osaksi kertomusta.
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