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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7

(7) I motsats till många andra orsaker till 
sjukdom och för tidig död kan skador 
förebyggas genom att vi gör vår omgivning, 
samt de produkter och tjänster vi använder, 
säkrare. Det finns utförlig dokumentation 
som visar hur effektiva vissa 
olyckförebyggande åtgärder kan vara, 
åtgärder som trots detta ännu inte tillämpas 
över hela EU.

(7) I motsats till många andra orsaker till 
sjukdom och för tidig död kan skador 
förebyggas genom att vi gör vår omgivning, 
samt de produkter och tjänster vi använder, 
säkrare genom att allmänheten 
medvetandegörs om följderna av 
”riskbeteenden”. Det finns utförlig 
dokumentation som visar hur effektiva vissa 
olyckförebyggande åtgärder kan vara, 
åtgärder som trots detta ännu inte tillämpas 
över hela EU.

Motivering

Ett stort antal olyckor och skador skulle kunna undvikas om allmänheten blev mer medveten 
och om så kallade riskbeteenden, till exempel att köra påverkad av alkohol eller droger,
förändrades.

Ändringsförslag 2
Skäl 9

(9) Trots att betydande framsteg har gjorts 
på en rad områden när det gäller 
säkerhetsfrågor, t.ex. i fråga om 
trafiksäkerhet och arbetsmiljö, är andra 
områden mer eftersatta, t.ex. hem, fritid, 
idrott, olycksfall och förebyggande åtgärder 
riktade till barn och äldre medborgare.

(9) Trots att betydande framsteg har gjorts 
på en rad områden när det gäller 
säkerhetsfrågor, t.ex. i fråga om 
trafiksäkerhet och arbetsmiljö, är andra 
områden mer eftersatta, t.ex. hem, fritid, 
idrott, olycksfall och förebyggande åtgärder 
riktade till barn, kvinnor och äldre 

  
1 EUT C ..., 14.9.2006, s. ....
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medborgare.

Ändringsförslag 3
Skäl 9a (nytt)

(9a) Trots nya studier underskattas 
fortfarande skador som uppkommer till 
följd av våld i hemmet, både i fråga om de 
fysiska och psykiska skadorna och i fråga 
om den ekonomiska börda som läggs på 
hälsovårds- och socialförsäkringssystemen.

Motivering

Enligt nya studier i Storbritannien uppgår de årliga kostnaderna för våld i hemmet till 
uppskattningsvis 23 miljarder pund, och de direkta kostnader som skadorna åsamkar 
hälsovårdssystemet uppgår tillsammans med det ekonomiska bortfallet till över 
fyra miljarder pund.

Ändringsförslag 4
Skäl 9b (nytt)

(9b) Hänsyn bör tas till sambandet mellan 
tillgången till och konsumtionen av alkohol 
och droger och antalet skador som 
uppkommer till följd av våld och olyckor, 
framför allt trafikolyckor.

Ändringsförslag 5
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld, särskilt mot kvinnor. Dessa 
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fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

prioriterade områden har fastställts med 
hänsyn till skadornas sociala konsekvenser 
när det gäller skadornas antal och grad, 
dokumentation om insatsernas effektivitet 
och hur de skall kunna genomföras i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 6
Rekommendation 1 (medlemsstaterna)

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador som 
ger jämförbar information, övervakar 
utvecklingen av skaderisker och effekterna 
av förebyggande åtgärder över en viss tid 
samt bedömer behoven av ytterligare 
initiativ när det gäller säkerhet för produkter 
och tjänster,

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador som 
ger jämförbar information och uppgifter 
fördelade på kön och ålder, övervakar 
utvecklingen av skaderisker och effekterna 
av förebyggande åtgärder över en viss tid 
samt bedömer behoven av ytterligare 
initiativ i första hand när det gäller säkerhet 
för produkter och tjänster och i andra hand 
medvetandegörande av allmänheten, med 
särskild hänsyn tagen till utsatta grupper 
som ungdomar,

Motivering

Vid insamlingen av statistiska uppgifter är det viktigt att anlägga ett genusperspektiv för att ta 
reda på vilken typ av olyckor som oftast drabbar män respektive kvinnor samt att kunna 
analysera uppgifterna åldersvis. 

Ändringsförslag 7
Rekommendation 2 (medlemsstaterna)

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador, 
skador som orsakats av varor eller tjänster, 
våld eller självtillfogade skador,

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, i synnerhet unga 
flickor, äldre, funktionshindrade, kvinnor, 
och oskyddade trafikanter samt 
idrottsskador, skador till följd av kvinnlig 
könsstympning, skador som orsakats av 
varor eller tjänster, våld, i synnerhet våld i 
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hemmet, eller självtillfogade skador,

Motivering

Med tanke på de många skador som uppstår till följd av våld i hemmet och med tanke på att 
dessa främst drabbar kvinnor måste detta uttryckligen ingå bland prioriteringarna, något som 
även gäller unga invandrarflickor och könsstympning.

Ändringsförslag 8
Uppmaning 5 (kommissionen)

(5) avlägga en utvärderingsrapport fyra år 
efter antagandet av denna rekommendation 
så att man kan fastställa om de föreslagna 
åtgärderna är effektiva och bedöma om det 
finns behov av ytterligare åtgärder.

(5) avlägga en utvärderingsrapport fyra år 
efter antagandet av denna rekommendation 
så att man kan fastställa om de föreslagna 
åtgärderna är effektiva, bedöma om det finns 
behov av ytterligare åtgärder och göra en 
konsekvensanalys ur ett 
jämställdhetsperspektiv av befintliga och 
framtida åtgärder och insatser.

Motivering

Förslaget till rekommendation och kommissionens meddelande innehåller varken någon 
hänvisning till tidigare gjorda konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv eller någon 
avsikt att företa sådana analyser i framtiden. För att denna situation skall förändras måste
konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv bli obligatoriska inslag i rapporten.
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