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Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad over letselpreventie en bevordering 
van veiligheid
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0329)1,

– gelet op artikel 152, lid 4, alinea 2 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement 
door de Raad is geraadpleegd (C6-0238/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 6

(6) Het letselrisico is niet in alle lidstaten 
en sociale groepen gelijk. Het risico dat 
men als gevolg van letsel komt te 
overlijden is vijf keer zo groot in de 
lidstaat met het hoogste percentage letsels 

(6) Het letselrisico is ongelijk verdeeld 
over de lidstaten en ook over sociale 
groepen, over leeftijdsgroepen en tussen 
de geslachten. Het risico dat men als 
gevolg van letsel komt te overlijden is vijf 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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als in de lidstaat met het laagste percentage 
letsels.

keer zo groot in de lidstaat met het hoogste 
percentage letsels als in de lidstaat met het 
laagste percentage letsels.

Amendement 2
Overweging 8

(8) Het merendeel van de 
preventiemaatregelen is kosteneffectief 
gebleken. De baten van letselpreventie 
voor de gezondheidszorg zijn vele malen 
hoger dan de kosten van de 
preventiemaatregelen.

(8) Het merendeel van de 
preventiemaatregelen is kosteneffectief 
gebleken. De baten van letselpreventie zijn 
zowel voor de particuliere als voor de 
publieke sector, in het bijzonder de 
gezondheidszorg, vele malen hoger dan de 
kosten van de preventiemaatregelen.

Motivering

Er zijn niet alleen baten voor de gezondheidszorg, maar ook voor de particulier en de 
publieke sector.

Amendement 3
Overweging 10

(10) Tegen deze achtergrond is er behoefte 
aan een monitoring- en rapportagesysteem 
voor letsels dat een gecoördineerde aanpak 
van de lidstaten bij de formulering en 
invoering van nationale beleidsmaatregelen 
voor letselpreventie en uitwisseling van 
“best practice” mogelijk maakt. De opzet 
van een dergelijk systeem is gepland in het 
kader van Besluit nr. 1786/2002/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van de volksgezondheid (2003-
2008) en eventueel daarna komende 
programma’s. Het is de bedoeling het 
systeem te laten aansluiten op nationale 
monitoring- en rapportagesystemen, die op 
coherente en geharmoniseerde wijze 
moeten worden uitgebouwd.

(10) Tegen deze achtergrond is er behoefte 
aan een monitoring- en rapportagesysteem 
voor letsels dat een gecoördineerde aanpak 
van de lidstaten bij de formulering en 
invoering van nationale beleidsmaatregelen 
voor letselpreventie en bevordering van 
veiligheid, inclusief uitwisseling van “best 
practice”, mogelijk maakt. De opzet van 
een dergelijk systeem is gepland in het 
kader van Besluit nr. 1786/2002/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 23 
september 2002 tot vaststelling van een 
communautair actieprogramma op het 
gebied van de volksgezondheid (2003-
2008) en eventueel daarna komende 
programma’s. Het is de bedoeling het 
systeem te laten aansluiten op nationale 
monitoring- en rapportagesystemen, die op 
coherente en geharmoniseerde wijze 
moeten worden uitgebouwd.
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Amendement 4
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 weggebruikers, 
preventie van door sport of 
vrijetijdsactiviteiten veroorzaakte 
blessures, 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,

Motivering

Hoewel bijzondere aandacht moet gaan naar kwetsbare weggebruikers als fietsers en 
voetgangers, lopen alle weggebruikers letselrisico en dit moet weerspiegeld worden in de 
omschrijving. Tevens wordt de prioriteit van sportblessures uitgebreid met blessures als 
gevolg van vrijetijdsactiviteiten.

Amendement 5
Aanbeveling aan de lidstaten, punt (1)

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

(1) een nationaal monitoring- en 
rapportagesysteem voor letsels opzetten dat
toegang tot andere gegevensbestanden op 
dit gebied heeft en onderling vergelijkbare 
gegevens over letsels levert, de 
ontwikkelingen in letselrisico’s volgt door 
te focussen op letseldeterminanten, de 
effecten van letselpreventie door de jaren 
heen monitort, en de noodzaak van 
aanvullende initiatieven, in het bijzonder 
voor de veiligheid van producten en 
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diensten, evalueert;

Motivering

Indien mogelijk kan ook specifieke informatie worden verzameld door de gegevens van 
verschillende bronnen, zoals Eurostat en verzekeringsmaatschappijen, aan elkaar te 
koppelen. Instanties als Eurostat en verzekeringsmaatschappijen kunnen toegang tot 
preciezere informatie over de oorzaken van letsels hebben. Om de voorspelbaarheid van 
letsels te verbeteren is het voorts van cruciaal belang dat elk geval afzonderlijk wordt 
onderzocht, door de informatie op te splitsen volgens specifieke determinanten. Zo kan een 
reële basis voor de ontwikkeling van een efficiënt beleid en de bevordering van veiligheid
worden verkregen. Tot slot moet bij aanvullende initiatieven niet alleen worden gefocust op 
de veiligheid van producten en diensten.

Amendement 6
Aanbeveling aan de lidstaten, punt (2)

(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 en samenwerking met de 
belanghebbenden, meer mogelijkheden 
voor de financiering van campagnes 
vinden, stimulansen vaststellen voor de 
bevordering van veiligheid, de nationale 
preventieplannen in de praktijk vertalen en 
daarbij bijzondere aandacht besteden aan 
groepen met een hoog risico, zoals 
kinderen, ouderen, kwetsbare 
weggebruikers, door sport of 
vrijetijdsactiviteiten veroorzaakte 
blessures, door producten en diensten 
veroorzaakt letsel, geweld en 
zelfbeschadiging;

Motivering

Naast interdepartementale samenwerking moet ook verticale samenwerking met de 
belanghebbenden worden overwogen. Stimulansen zijn nuttig voor de invoering van 
veiligheidsmaatregelen en veiligheidsapparatuur. Door de toevoeging van "groepen met een 
hoog risico" wordt een onderscheid gemaakt tussen de eerder genoemde algemene 
prioriteiten en gebieden die bijzondere aandacht verdienen.

Amendement 7
Aanbeveling aan de lidstaten, punt (2 bis) (nieuw)



PR\630162NL.doc 9/11 PE 378.598v01-00

NL

(2 bis) wetenschappelijk onderzoek
verrichten, met name naar 
zelfbeschadiging en het opzoeken van 
risicosituaties. 

Motivering

Algemeen is het van belang om te kijken naar de reden waarom en de manier waarop letsels 
ontstaan. Met name op het gebied van zelfbeschadiging is onderzoek nodig. Sommige letsels 
worden onjuist als zelfbeschadiging beschouwd, terwijl andere letsels, die wel het gevolg van 
zelfbeschadiging zijn, niet als zodanig worden geïdentificeerd. Meer onderzoek is ook nodig 
met betrekking tot het opzoeken van risicosituaties, een belangrijke letseldeterminant.

Amendement 8
Aanbeveling aan de lidstaten, punt (3)

(3) ervoor zorgen dat letselpreventie en 
bevordering van veiligheid een vaste plaats 
krijgen in de opleidingen voor werkers in 
de gezondheidszorg, zodat deze groepen 
als kundige adviseurs kunnen fungeren 
voor patiënten, klanten en het grote 
publiek;

(3) ervoor zorgen dat letselpreventie en 
bevordering van veiligheid een vaste plaats 
krijgen door het onderwijs en de 
beroepsopleiding van werkers in de 
gezondheidszorg en andere sectoren te 
verbeteren, zodat deze groepen als kundige 
adviseurs kunnen fungeren voor patiënten, 
klanten en het grote publiek; het publieke 
bewustzijn met betrekking tot oorzaken en 
gevolgen vergroten, door te wijzen op de 
verantwoordelijkheden zowel van 
individuen als van de maatschappij, wat 
letselpreventie en de bevordering van 
veiligheid betreft. 

Motivering

Bevordering van de veiligheid kan niet beperkt blijven tot de opleiding van werkers in de 
gezondheidszorg. De bevordering van veiligheid wordt verduidelijkt door de bepaling dat het 
publieke bewustzijn moet worden vergroot. Voorts wordt benadrukt dat elke burger een 
belangrijke rol met betrekking tot het voorkomen van ongevallen en helpen van anderen 
speelt.
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TOELICHTING

In de Europese Unie sterven jaarlijks ongeveer 235 000 burgers door een ongeval of 
geweldgerelateerde letsels. Dit komt neer op meer dan 600 door letsel veroorzaakte 
sterfgevallen per dag. Letsels veroorzaken ook sociale en economische lasten, doordat zij de 
oorzaak zijn van ongeveer 7 miljoen ziekenhuisopnames en 65 miljoen medische 
behandelingen per jaar. Om deze lasten te reduceren besteedt de rapporteur aandacht aan de 
kwestie van gegevensverzameling en de kwaliteit van gegevens en benadrukt zij dat het 
belangrijk is de veiligheid te bevorderen en de wetenschap te vergroten dat maatregelen voor 
letselpreventie tot kostenbeperkingen leiden. Bovendien wil de rapporteur verduidelijken wat 
de prioriteiten zijn en benadrukken dat sectoren moeten samenwerken en dat de 
belanghebbenden bij de zaak moeten worden betrokken. 

In de amendementen wordt er rekening mee gehouden dat de verzameling van informatie 
belangrijk is, zoals in het voorstel voor een aanbeveling van de Raad wordt benadrukt, en de 
amendementen zijn bedoeld om gegevens van hoge kwaliteit te garanderen. Als kwantitatieve 
gegevens worden verzameld, blijven de letseldeterminanten veeleer verborgen. Daarom is het 
belangrijk te kijken naar de reden waarom en de manier waarop letsels ontstaan. Letsels als 
gevolg van auto-ongevallen worden bijvoorbeeld maar in één statistische categorie geplaatst. 
Uit deze categorie blijkt evenwel niet de brede waaier aan letseldeterminanten die een invloed 
op auto-ongevallen hebben, zoals: 

1) fysieke capaciteit,
2) gebrek aan ervaring,
3) invloed van drugs (in het bijzonder alcohol),
4) gebrek aan concentratie,
5) verschillen in leefstijl (bijvoorbeeld sociale klasse, cultuur),
6) opzoeken van risicosituaties (in het bijzonder bij jongeren, met verschillen volgens 

geslacht),
7) externe omstandigheden (weer, stads-/leefomgeving, infrastructuur, producten en 

diensten). 

Om de voorspelbaarheid van letsel te verbeteren is het van cruciaal belang dat elk ernstig of 
sterfgeval afzonderlijk wordt onderzocht, door de informatie op te splitsen aan de hand van 
determinanten als degene die hierboven worden genoemd. Zo kan een echte basis voor de 
ontwikkeling van een efficiënt beleid en de bevordering van de veiligheid, worden verkregen. 
Specifieke informatie kan ook worden verzameld door de gegevens van verschillende 
bronnen, zoals Eurostat en verzekeringsmaatschappijen, aan elkaar te koppelen. Instanties als 
Eurostat en verzekeringsmaatschappijen kunnen toegang tot preciezere informatie over de 
oorzaken van letsels hebben. 

In het voorstel voor een aanbeveling van de Raad wordt vooral gefocust op de verzameling 
van informatie over letsels door de oprichting van een monitoringsysteem. In de tekst staat 
evenwel weinig over de bevordering van veiligheid, hoewel die in de titel wordt genoemd. Er 
wordt in het hele document maar twee keer naar verwezen, zonder duidelijke definitie. 
Bevordering van veiligheid moet een belangrijkere plaats krijgen, in het bijzonder wat de 
bewustmaking van het publiek betreft. Bewustmaking is nodig, alsmede onderwijs/opleiding 
in andere relevante groepen dan alleen gezondheidswerkers. Uiteindelijk mag niet worden 
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vergeten dat een mensenleven fragiel is en dat er altijd letsels zullen zijn. De mensen moeten 
zich er meer van bewust zijn dat zij niet met het leven kunnen spelen, een feit dat op dit 
ogenblik over het hoofd lijkt te worden gezien. Daarom moet het bewustzijn van het publiek 
worden vergroot en opleiding worden verbeterd, in het bijzonder voor groepen met een hoog 
risico. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat maatregelen voor letselpreventie ertoe bijdragen de 
kosten zowel in de publieke als in de particuliere sector te reduceren. Wat de particuliere 
sector betreft, zouden stimulansen als subsidies of vergoedingen bijdragen de praktijk op het 
gebied van veiligheid en veiligheidsapparatuur te verbeteren.

De rapporteur is het eens met een aantal van de prioriteiten in de aanbeveling van de Raad 
(veiligheid van kinderen en adolescenten, veiligheid van ouderen, voorkoming van letsel door 
producten en diensten en preventie van geweld tussen personen). Andere prioriteiten moeten 
worden verduidelijkt. Bijzondere aandacht moet gaan naar kwetsbare weggebruikers zoals
fietsers en voetgangers, maar alle weggebruikers lopen een letselrisico en dit feit moet in de 
formulering van de desbetreffende bepaling worden weerspiegeld. Onderzoek is nodig op het 
gebied van zelfbeschadiging. Sommige letsels worden onjuist als zelfbeschadiging 
beschouwd, terwijl andere letsels, die wel het gevolg van zelfbeschadiging zijn, niet als 
zodanig worden geïdentificeerd. Sport is duidelijk goed voor een groot aantal ernstige 
ongevallen, ook al wordt toezicht gehouden door trainers. Vrijetijdsactiviteiten, waar geen 
toezicht is en die alleen occasioneel of spontaan worden beoefend (bijvoorbeeld 
skateboarden), zijn evenwel niet in het voorstel opgenomen. De prioriteit in kwestie wordt 
daarom uitgebreid met letselpreventie in verband met vrijetijdsactiviteiten, naast sport.

In het voorstel is voorlopig alleen sprake van publiek-publieke koppelingen 
(interdepartementale samenwerking); verticale samenwerking met de belanghebbenden moet 
evenwel ook worden overwogen. Daarom wordt in dit verslag ook melding gemaakt van het 
feit dat georganiseerde samenwerking nodig is met NGO's die op het gebied van 
letselpreventie actief zijn (in het bijzonder de Europese arm van de 
Wereldgezondheidsorganisatie). Daarnaast gelden met betrekking tot letselpreventie
aanzienlijke sociale en morele overwegingen, doordat de verantwoordelijkheid van het 
individu wordt benadrukt om anderen binnen de lokale gemeenschap te helpen, met name 
diegenen die het meest kwetsbaar zijn voor letsels (bijvoorbeeld kinderen, adolescenten, 
zwangere vrouwen, ouderen en gehandicapten). Om die reden is de koppeling met 
gemeenschappen van cruciaal belang om de last van letsels te reduceren.


