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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

(9α) Παρά τις πρόσφατες μελέτες οι 
τραυματισμοί που προκαλούνται από την 
ενδοοικογενειακή βία υποτιμούνται τόσο 
από άποψη σωματικής και ψυχολογικής 
βλάβης όσο και από την άποψη της 
οικονομικής επιβάρυνσης στα συστήματα
υγείας και πρόνοιας. 

Αιτιολόγηση

Πρόσφατη μελέτη στο ΗΒ υπολογίζει το ετήσιο κόστος της ενδοοικογενειακής βίας σε 23 
δισεκατομμύρια λίρες, ενώ το άμεσο κόστος που προκύπτει από τους τραυματισμούς για το 
σύστημα υγείας και η απώλεια για την οικονομία υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια λίρες. 

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

(9β) Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
συσχέτιση μεταξύ της διάθεσης και 
κατανάλωσης αλκοόλ και της συχνότητας 
των τραυματισμών που είναι αποτέλεσμα 
βίαιων πράξεων ή ατυχημάτων, ιδιαίτερα 
των τροχαίων ατυχημάτων.

  
1 ΕΕ C ... της 14.9.2006, σελ. ....
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Αιτιολόγηση

Πολλές μελέτες συνάγουν το συμπέρασμα ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της διάθεσης αλκοόλ
και της κατανάλωσής του. Τονίζεται επίσης η συσχέτιση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και 
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και πολλοί τύποι εγκλημάτων και βιαίας 
συμπεριφοράς, μεταξύ δε αυτών η ενδοοικογενειακή βία, και οι τραυματισμοί που 
επακολουθούν.

Τροπολογία 3
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη - (1) 

(1) Να αναπτύξουν ένα εθνικό σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, το οποίο θα 
παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες, θα 
παρακολουθεί την εξέλιξη των κινδύνων 
ατυχήματος και των αποτελεσμάτων των 
προληπτικών μέτρων στη διάρκεια του 
χρόνου και θα αξιολογεί τις ανάγκες για την 
εισαγωγή πρόσθετων πρωτοβουλιών όσον 
αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και των 
υπηρεσιών.

(1) Να αναπτύξουν ένα εθνικό σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, το οποίο θα 
παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες και 
ανάλυση των δεδομένων ανά φύλο και 
ηλικία, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των 
κινδύνων ατυχήματος και των 
αποτελεσμάτων των προληπτικών μέτρων 
στη διάρκεια του χρόνου και θα αξιολογεί 
τις ανάγκες για την εισαγωγή πρόσθετων 
πρωτοβουλιών όσον αφορά την ασφάλεια 
των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Κατά τη συλλογή των στατιστικών δεδομένων θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψη μια
προοπτική βάσει του φύλου προκειμένου να καθορισθεί το είδος των ατυχημάτων που
συμβαίνουν κυρίως στους άνδρες και ποια στις γυναίκες καθώς και ανάλυση, ενδεχομένως, ανά
ηλικία.

Τροπολογία 4
Συστάσεις προς τα κράτη μέλη - (2) 

(2) Να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την 
πρόληψη των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών αναπτύσσοντας 
διυπηρεσιακή συνεργασία και αυξάνοντας 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις 
δράσεις που αφορούν εκστρατείες, 
προάγοντας την ασφάλεια και εφαρμόζοντας 
στην πράξη τέτοιου είδους εθνικά σχέδια, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, 
στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες και 
στους ανεπαρκώς προστατευόμενους 
χρήστες των οδών και λαμβάνοντας 

(2) Να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την 
πρόληψη των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών αναπτύσσοντας 
διυπηρεσιακή συνεργασία και αυξάνοντας 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις 
δράσεις που αφορούν εκστρατείες, 
προάγοντας την ασφάλεια και εφαρμόζοντας 
στην πράξη τέτοιου είδους εθνικά σχέδια, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, 
στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, 
γυναίκες και στους ανεπαρκώς
προστατευόμενους χρήστες των οδών και 
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ιδιαιτέρως υπόψη τα ατυχήματα στον 
αθλητισμό, τους τραυματισμούς που 
προκαλούνται από προϊόντα και υπηρεσίες, 
τη βία και τους αυτοτραυματισμούς.

λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα 
ατυχήματα στον αθλητισμό, τους 
τραυματισμούς που προκαλούνται από 
προϊόντα και υπηρεσίες, τη βία, ιδιαίτερα 
ενδοοικογενειακή βία και τους 
αυτοτραυματισμούς.

Αιτιολόγηση

Λόγω του υψηλού αριθμού τραυματισμών που προκαλούνται από την ενδοοικογενειακή βία και
γνωρίζοντας ότι αυτό αφορά κυρίως τις γυναίκες, κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη κατά 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων.

Τροπολογία 5
Προς την Επιτροπή - (5) 

(5) Να συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της 
παρούσας σύστασης για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
προτεινόμενων μέτρων και να αξιολογηθεί η 
ανάγκη για περαιτέρω δράσεις.

(5) Να συντάξει έκθεση αξιολόγησης 
τέσσερα χρόνια μετά την έγκριση της 
παρούσας σύστασης για να διαπιστωθεί η 
αποτελεσματική λειτουργία των 
προτεινόμενων μέτρων, να αξιολογηθεί η 
ανάγκη για περαιτέρω δράσεις και να 
προβεί σε αξιολόγηση, με γνώμονα τον 
αντίκτυπο ανά φύλο των υφισταμένων και 
μελλοντικών μέτρων και δράσεων·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση σύστασης και η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αναφέρουν πουθενά την ύπαρξη
παλαιότερης μελέτης για τον αντίκτυπο ανά φύλο και ούτε την πρόθεση πραγματοποίησής της
στο μέλλον. Προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση αυτή είναι απαραίτητο να καταστεί
υποχρεωτικό τμήμα της έκθεσης η αξιολόγηση με γνώμονα το φύλο.
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