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LYHYET PERUSTELUT

...

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9a) Viimeaikaisista tutkimuksista 
huolimatta perheväkivallan aiheuttamia 
vammoja aliarvioidaan edelleen sekä 
aiheutuneen fyysisen ja psyykkisen 
vahingon kannalta samoin kuin siltä 
kannalta, miten suuri taloudellinen taakka 
tästä aiheutuu terveys- ja 
sosiaalijärjestelmille.

Perustelu

Yhdistyneessä kuningaskunnassa äskettäin tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, että 
perheväkivallan vuotuiset kustannukset ovat 23 miljardia puntaa ja vammoista aiheutuvat 
välittömät kustannukset terveydenhoitojärjestelmälle sekä taloudelliset menetykset yli neljä 
miljardia puntaa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

(9b) Olisi kiinnitettävä huomiota 
korrelaatioon alkoholin saatavuuden ja 
kulutuksen sekä väkivallasta ja 
onnettomuuksista, erityisesti 
liikenneonnettomuuksista, aiheutuvien 
vammojen välillä.

  
1 EUVL C ..., 14.9.2006, s. ....
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Perustelu

Useista tutkimuksista käy ilmi merkittävä korrelaatio alkoholin saatavuuden ja alkoholin 
kulutuksen välillä. Samanaikaisesti voidaan todeta merkittävä korrelaatio alkoholin 
kulutuksen ja vakavien liikenneonnettomuuksien, samoin kuin monentyyppisten rikosten ja 
väkivallan, mukaan lukien perheväkivalta, ja niistä aiheutuneiden vammojen välillä.

Tarkistus 3
Suositukset jäsenvaltioille – (1)

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla 
tuotetaan vertailukelpoista tietoa, seurataan 
vammautumisriskien kehitystä ja 
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta;

(1) perustettava kansallinen vammojen 
seuranta- ja raportointijärjestelmä, jolla 
tuotetaan vertailukelpoista tietoa ja 
eritellään tiedot sukupuolen ja iän mukaan, 
seurataan vammautumisriskien kehitystä ja 
ehkäisytoimenpiteiden vaikutusta ajan 
myötä sekä arvioidaan, ovatko lisäaloitteet 
tarpeen tuotteiden ja palveluiden 
turvallisuuden osalta;

Perustelu

Tilastotietoja kerättäessä olisi tärkeää ottaa huomioon sukupuolinäkökulma, jotta voitaisiin 
selvittää, minkälaisia onnettomuuksia sattuu eniten miehille ja minkälaisia naisille, samoin 
kuin mahdollisuus iän perusteella tehtävään analyysiin.

Tarkistus 4
Suositukset jäsenvaltioille – (2)

(2) laadittava onnettomuuksien ja vammojen 
ehkäisemistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat, joilla käynnistetään 
hallinnonalojen välinen yhteistyö ja lisätään 
kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, edistetään 
turvallisuutta ja pannaan tällaiset kansalliset 
suunnitelmat täytäntöön siten, että 
erityishuomiota kiinnitetään lapsiin, 
vanhuksiin, riskialttiisiin tienkäyttäjiin sekä 
toisaalta urheiluvammoihin, tuotteiden ja 
palveluiden aiheuttamiin vammoihin, 
väkivaltaan ja itsensä vahingoittamiseen;

(2) laadittava onnettomuuksien ja vammojen 
ehkäisemistä koskevat kansalliset 
suunnitelmat, joilla käynnistetään 
hallinnonalojen välinen yhteistyö ja lisätään 
kampanjatoiminnan 
rahoitusmahdollisuuksia, edistetään 
turvallisuutta ja pannaan tällaiset kansalliset 
suunnitelmat täytäntöön siten, että 
erityishuomiota kiinnitetään lapsiin, 
vanhuksiin, naisiin ja riskialttiisiin 
tienkäyttäjiin sekä toisaalta 
urheiluvammoihin, tuotteiden ja palveluiden 
aiheuttamiin vammoihin, väkivaltaan, 
etenkin perheväkivaltaan, ja itsensä 
vahingoittamiseen;
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Perustelu

Ottaen huomioon perheväkivallasta aiheutuvien vammojen korkea määrä ja tietäen, että se 
koskee pääasiassa naisia, on mainittava se prioriteettien joukossa.

Tarkistus 5
Kehotukset komissiolle – (5)

(5) laatimaan arviointikertomuksen neljä 
vuotta tämän suosituksen antamisen jälkeen, 
jotta voidaan selvittää, toimivatko ehdotetut 
toimenpiteet tehokkaasti, sekä arvioida 
lisätoimien tarvetta.

(5) laatimaan arviointikertomuksen neljä 
vuotta tämän suosituksen antamisen jälkeen, 
jotta voidaan selvittää, toimivatko ehdotetut 
toimenpiteet tehokkaasti, arvioida 
lisätoimien tarvetta sekä suorittaa nykyisten 
ja tulevien toimien ja tekojen 
sukupuolivaikutusten arviointi.

Perustelu

Suositusehdotus ja komission tiedonanto eivät sisällä viittausta mihinkään aiempaan 
sukupuolivaikutusten arviointiin eivätkä aikomusta toteuttaa sellaista tulevaisuudessa.
Tilanteen muuttamiseksi on välttämätöntä tehdä sukupuolivaikutusten arviointi pakolliseksi 
osaksi kertomusta.


