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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
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 de 
publieke opinie 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.

Or. fr

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 
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over drugs achter het stuur en dergelijke.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 7
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.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 8
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, vervoer, ongelukken op de openbare 
weg en ongelukken ten gevolge van 
constructiefouten, alsmede voor 
letselpreventie bij kinderen en ouderen.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Er dient rekening te worden 
gehouden met de correlatie tussen de 
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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.

Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 10
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, 
gegevens over doeltreffende maatregelen op 
het gebied van letselpreventie, en 
haalbaarheid van een succesvolle 
implementatie in de lidstaten,

(11) Om de besteding van de financiële 
middelen van het communautair 
actieprogramma op het gebied van de 
volksgezondheid te stroomlijnen en 
letselpreventie en bevordering van 
veiligheid op de meest doeltreffende wijze 
aan te pakken zijn zeven prioriteiten 
vastgesteld:

- veiligheid van kinderen en adolescenten,
- veiligheid van ouderen en gehandicapten,

- veiligheid van kwetsbare weggebruikers,
- preventie van sportblessures,

- preventie van door producten, diensten of 
dieren veroorzaakte letsels,

- preventie van zelfmoord en 
zelfbeschadiging en van andere psychische 
of gedragsstoornissen,
- geweldpreventie, met name huiselijk 
geweld.
Bij de keuze van de prioriteiten is rekening 
gehouden met de maatschappelijke gevolgen 
in termen van aantallen slachtoffers en ernst 
van de letsels, gegevens over doeltreffende 
maatregelen op het gebied van 
letselpreventie, en haalbaarheid van een 
succesvolle implementatie in de lidstaten,

Or. fr
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Motivering

Aangezien het Commissievoorstel tot doel heeft letsel te voorkomen en de veiligheid te 
bevorderen, moeten eveneens zelfmoord en psychische of gedragsstoornissen worden vermeld 
die van invloed zijn of kunnen zijn voor zowel de veiligheid als het lichamelijk welzijn van de 
betrokken persoon en van anderen. Voorts moet aandacht worden geschonken aan het 
voorkomen van letsel veroorzaakt door dieren (b.v. beten) en aan huiselijk geweld. Ook voor 
de veiligheid van gehandicapten moeten speciale maatregelen worden getroffen.

Amendement ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 11
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, 
gegevens over doeltreffende maatregelen op 
het gebied van letselpreventie, en 
haalbaarheid van een succesvolle 
implementatie in de lidstaten,

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

Or. en

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 12
Aanbeveling 1 (Lidstaten)

(1) een nationaal monitoring- en 
rapportagesysteem voor letsels opzetten dat 

(1) een nationaal monitoring- en 
rapportagesysteem voor letsels opzetten dat 
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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;

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 
evalueert voor de veiligheid van producten 
en diensten enerzijds en voor bewustmaking 
van het publiek met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen zoals jongeren 
anderzijds;

Or. fr

Motivering

Het nationale systeem voor het registreren van gevallen van letsel moet eveneens kunnen 
nagaan of het nodig is om bewustmakingscampagnes te starten die met name zijn gericht op 
jongeren, die vaak ernstige verwondingen oplopen vanwege het verhoogde gebruik van 
bepaalde gevaarlijke producten.

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Aanbeveling 2 (Lidstaten)

(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, ouderen, gehandicapten en
kwetsbare weggebruikers, sportblessures, 
door producten en diensten veroorzaakt 
letsel, geweld en zelfbeschadiging;

Or. fr

Motivering

In het voorstel moet eveneens rekening worden gehouden met de veiligheid van 
gehandicapten.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendement 14
Aanbeveling 2 (Lidstaten)

(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, ouderen, vrouwen, jonge meisjes 
en kwetsbare weggebruikers, sportblessures, 
vrouwenbesnijdenis en verwonding door 
producten en diensten veroorzaakt letsel, 
geweld, met name huiselijk geweld, en 
zelfbeschadiging;

Or. en

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 ingediend door Eva-Britt Svensson

Amendement 15
Aanbeveling 3 (Lidstaten)

(3) de lidstaten van informatie te voorzien 
die nodig is om kennis over letselpreventie 
een plaats te geven in de opleidingen van 
werkers in de gezondheidszorg;

(3) de lidstaten van informatie te voorzien 
die nodig is om kennis over letselpreventie, 
waaronder het weten omtrent huiselijk 
geweld tegen vrouwen, een plaats te geven 
in de opleidingen van werkers in de 
gezondheidszorg;

Or. en


