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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 
Overweging 7

(7) In tegenstelling tot tal van andere 
oorzaken van ziektes en vroegtijdige sterfte 
kunnen letsels door een veiliger 
leefomgeving en veiligere producten en 
diensten worden voorkomen. Er zijn 
duidelijke bewijzen dat maatregelen tegen 
ongevallen effect sorteren. Dergelijke 
maatregelen zijn evenwel nog niet overal in 
de Gemeenschap op grote schaal ingevoerd.

(7) In tegenstelling tot tal van andere 
oorzaken van ziektes en vroegtijdige sterfte 
kunnen letsels door een veiliger 
leefomgeving en veiligere producten en 
diensten worden voorkomen door het 
publiek bewust te maken van de gevolgen 
van "riskant" gedrag. Er zijn duidelijke 
bewijzen dat maatregelen tegen ongevallen 
effect sorteren. Dergelijke maatregelen zijn 
evenwel nog niet overal in de Gemeenschap 
op grote schaal ingevoerd.

Motivering

Een aantal ongelukken en verwondingen kan worden voorkomen door het publiek meer 
bewust te maken en door verandering van zogenaamd "riskant" gedrag; bijvoorbeeld alcohol 
over drugs achter het stuur en dergelijke.

Amendement 2
Overweging 9

(9) In een aantal sectoren waar veiligheid 
een rol speelt, zoals verkeer en werk, is veel 
vooruitgang geboekt. Op andere gebieden 
zijn nog lang niet zoveel maatregelen 
genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
ongevallen thuis, bij vrijetijdsbesteding of 
sport en voor letselpreventie bij kinderen en 
ouderen.

(9) In een aantal sectoren waar veiligheid 
een rol speelt, zoals verkeer en werk, is veel 
vooruitgang geboekt. Op andere gebieden 
zijn nog lang niet zoveel maatregelen 
genomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
ongevallen thuis, bij vrijetijdsbesteding of 
sport en voor letselpreventie bij kinderen, 
vrouwen en ouderen.

  
1 PB C ... van 14.9.2006, blz. ....
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Amendement 3
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Ondanks de recente onderzoeken
wordt letsel ten gevolge van huiselijk 
geweld nog altijd onvoldoende erkend, wat 
betreft zowel de daardoor veroorzaakte 
lichamelijke en psychische schade als de 
financiële last voor het zorg- en 
welzijnsstelsel.

Motivering

Recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk schat de jaarlijkse kosten van huiselijk geweld 
op 23 miljard £, waarbij de directe kosten van verwondingen voor het zorgstelsel en de 
economische uitval meer dan 4 miljard £ bedragen.

Amendement 4
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Er dient rekening te worden 
gehouden met de correlatie tussen de 
beschikbaarheid en het gebruik van alcohol 
en drugs enerzijds, en het aantal 
verwondingen ten gevolge van het gebruik 
van geweld of ongelukken, met name 
verkeersongelukken, anderzijds.

Amendement 5
Overweging 11

(11) Om de besteding van de financiële 
middelen van het communautair 
actieprogramma op het gebied van de 
volksgezondheid  te stroomlijnen en 
letselpreventie op de meest doeltreffende 
wijze aan te pakken zijn zeven prioriteiten 
vastgesteld, namelijk veiligheid van 
kinderen en adolescenten, veiligheid van 
ouderen, veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, blessurepreventie, preventie 
van door producten of diensten veroorzaakte 
letsels, preventie van zelfbeschadiging, en 
geweldpreventie. Bij de keuze van de 
prioriteiten is rekening gehouden met de 
maatschappelijke gevolgen in termen van 
aantallen slachtoffers en ernst van de letsels, 

(11) Om de besteding van de financiële 
middelen van het communautair 
actieprogramma op het gebied van de 
volksgezondheid  te stroomlijnen en 
letselpreventie op de meest doeltreffende 
wijze aan te pakken zijn zeven prioriteiten 
vastgesteld, namelijk veiligheid van 
kinderen en adolescenten, veiligheid van 
ouderen, veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers, blessurepreventie, preventie 
van door producten of diensten veroorzaakte 
letsels, preventie van zelfbeschadiging, en 
preventie van geweld, met name tegen 
vrouwen. Bij de keuze van de prioriteiten is 
rekening gehouden met de maatschappelijke 
gevolgen in termen van aantallen 
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gegevens over doeltreffende maatregelen op 
het gebied van letselpreventie, en 
haalbaarheid van een succesvolle 
implementatie in de lidstaten,

slachtoffers en ernst van de letsels, gegevens 
over doeltreffende maatregelen op het 
gebied van letselpreventie, en haalbaarheid 
van een succesvolle implementatie in de 
lidstaten,

Amendement 6
Aanbevelingen aan de lidstaten (1)

(1) een nationaal monitoring- en 
rapportagesysteem voor letsels opzetten dat 
onderling vergelijkbare gegevens over 
letsels levert, de ontwikkelingen in 
letselrisico’s en de effecten van 
letselpreventie door de jaren heen monitort, 
en de noodzaak van aanvullende initiatieven 
voor de veiligheid van producten en diensten 
evalueert;

(1) een nationaal monitoring- en 
rapportagesysteem voor letsels opzetten dat 
onderling vergelijkbare gegevens over 
letsels en een uitsplitsing van deze gegevens 
naar geslacht en leeftijd levert, de 
ontwikkelingen in letselrisico’s en de 
effecten van letselpreventie door de jaren 
heen monitort, en de noodzaak van 
aanvullende initiatieven evalueert voor de 
veiligheid van producten en diensten 
enerzijds en voor bewustmaking van het 
publiek met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen zoals jongeren 
anderzijds;

Motivering

Het is van belang om bij het verzamelen van statistische gegevens ook het geslacht in 
aanmerking te nemen om vast te stellen wat voor soort ongelukken meestal mannen 
overkomen en welke ongelukken vrouwen treft, evenals de mogelijkheid van een analyse naar 
leeftijd.

Amendement 7
Aanbevelingen aan de lidstaten (2)

(2) nationale plannen voor de preventie van 
ongevallen en letsels uitwerken, een begin 
maken met interdepartementale 
samenwerking, meer mogelijkheden voor de 
financiering van campagnes vinden, 
veiligheid bevorderen, de nationale 
preventieplannen in de praktijk vertalen en 
daarbij bijzondere aandacht besteden aan 
kinderen, ouderen, kwetsbare 
weggebruikers, sportblessures, door 
producten en diensten veroorzaakt letsel, 
geweld en zelfbeschadiging;

(2) nationale plannen voor de preventie van 
ongevallen en letsels uitwerken, een begin 
maken met interdepartementale 
samenwerking, meer mogelijkheden voor de 
financiering van campagnes vinden, 
veiligheid bevorderen, de nationale 
preventieplannen in de praktijk vertalen en 
daarbij bijzondere aandacht besteden aan 
kinderen, in het bijzonder jonge meisjes,
ouderen, gehandicapten, vrouwen en 
kwetsbare weggebruikers, sportblessures, 
vrouwenbesnijdenis en verwonding door 
producten en diensten veroorzaakt letsel, 
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geweld, met name huiselijk geweld, en 
zelfbeschadiging;

Motivering

Het is nodig om, gezien het grote aantal verwondingen ten gevolge van huiselijk geweld en in 
het besef dat dit voornamelijk vrouwen betreft, dit apart te vermelden onder de prioriteiten, 
die ook gelden voor jonge vrouwelijke emigranten en vrouwenbesnijdenis.

Amendement 8
Verzoeken aan de Commissie (5)

(5) vier jaar na goedkeuring van deze 
aanbeveling in een verslag te evalueren of de 
voorgestelde maatregelen goed werken of 
verdere stappen nodig zijn.

(5) vier jaar na goedkeuring van deze 
aanbeveling in een verslag te evalueren of de 
voorgestelde maatregelen goed werken en of 
verdere stappen nodig zijn en om een
gendereffectbeoordeling van bestaande en 
toekomstige maatregelen en acties te 
verrichten.

Motivering

Het voorstel voor de aanbeveling en de mededeling van de Commissie bevatten geen enkele 
verwijzing naar een eerdere gendereffectbeoordeling, en geven geen blijk van het voornemen 
om deze in de toekomst te verrichten. Om hier verandering in te brengen moet een gender-
effectbeoordeling een verplicht onderdeel van het verslag vormen.PROCEDURE(1)
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