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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Til trods for nye undersøgelser er 
personskader som følge af vold i hjemmet 
stadig undervurderede set ud fra et 
synspunkt om både den forvoldte fysiske og 
psykiske skade og den finansielle byrde for
sundheds- og velfærdssystemer.

Begrundelse

I en ny undersøgelse i Det Forenede Kongerige skønnes det, at de årlige udgifter som følge af 
vold i hjemmet er 23 milliarder engelske pund, og de direkte udgifter som følge af 
personskader påført sundhedssystemet og økonomiske tab beløber sig til over 4 milliarder 
engelske pund.

Ændringsforslag 2
Betragtning 9 b (ny)

(9b) Sammenhængen mellem forekomsten 
af og indtagelsen af alkohol og omfanget af 
personskader som følge af vold og ulykker, 
navnlig trafikulykker, bør overvejes.

Begrundelse

En række undersøgelser viser en markant sammenhæng mellem forekomsten af alkohol og 
alkoholindtagelse. Samtidig er der en markant sammenhæng mellem alkoholindtagelse og 
alvorlige trafikulykker og ligeledes mange former for kriminalitet og vold, herunder vold i 
hjemmet, og deraf følgende personskader.

  
1 EUT C … af 14.9.2006, s. ….
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Ændringsforslag 3
henstiller til medlemsstaterne – (1)

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 
sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer og en fordeling af data på 
køn og alder, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 
sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser 

Begrundelse

Under indsamlingen af de statistiske data vil det være vigtigt at have et kønsperspektiv for at 
kortlægge, hvilken type ulykker henholdsvis mænd og kvinder oftest rammes af, og ligeledes 
muligheden for at foretage en analyse efter alder.

Ændringsforslag 4
henstiller til medlemsstaterne – (2)

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre, kvinder og bløde trafikanter og 
speciel hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold, 
navnlig vold i hjemmet, og selvpåført skade

Begrundelse

På grund af det store antal personskader som følge af vold i hjemmet og i betragtning af, at 
den hovedsageligt rammer kvinder, er det nødvendigt at fremhæve det blandt de prioriterede 
områder.
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Ændringsforslag 5
opfordrer Kommissionen til at – (5)

(5) aflægge en evalueringsberetning fire år 
efter denne henstillings vedtagelse for at det 
kan afgøres, om de foreslåede 
foranstaltninger er effektive, og for at det 
kan vurderes, om der er behov for yderligere 
aktioner.

(5) aflægge en evalueringsberetning fire år 
efter denne henstillings vedtagelse for at det 
kan afgøres, om de foreslåede 
foranstaltninger er effektive, for at det kan 
vurderes, om der er behov for yderligere 
aktioner, og for at der kan gennemføres en 
kønsspecifik konsekvensanalyse af 
eksisterende og fremtidige foranstaltninger 
og aktioner.

Begrundelse

Forslaget til henstilling og Kommissionens meddelelse indeholder hverken en henvisning til 
nogen tidligere kønsspecifik konsekvensanalyse eller en hensigt om at gennemføre en i 
fremtiden. For at ændre denne situation er det nødvendigt at gøre kønsspecifik 
konsekvensanalyse til en obligatorisk del af beretningen.


