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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7

(7) Erinevalt paljudest teistest haiguse või 
enneaegse surma põhjustest saab 
kehavigastusi ära hoida, muutes meie 
elukeskkonna ja kasutatavad tooted ning 
teenused ohutumaks. On arvukalt tõendeid 
õnnetusjuhtumite meetmete tõestatud 
tõhususe kohta, mida ei ole veel kogu 
ühenduse ulatuses laialdaselt kohaldatud. 

(7) Erinevalt paljudest teistest haiguse või 
enneaegse surma põhjustest saab 
kehavigastusi ära hoida, muutes meie 
elukeskkonna ja kasutatavad tooted ning 
teenused ohutumaks ja suurendades üldsuse 
teadlikkust riskikäitumise tagajärgedest. On 
arvukalt tõendeid õnnetusjuhtumite 
meetmete tõestatud tõhususe kohta, mida ei 
ole veel kogu ühenduse ulatuses laialdaselt 
kohaldatud. 

Or. fr

Selgitus

Suurt hulka õnnetusjuhtumeid ja vigastusi oleks võimalik vältida, suurendades üldsuse 
teadlikkust ja muutes riskikäitumist, nagu alkoholi- või narkojoobes autojuhtimine vms.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9

(9) Vaatamata suurtele edusammudele 
mitmes ohutusega seotud valdkonnas nagu 
liiklus või töökoht, on muid vähem 
tähelepanu pälvinud valdkondi, sealhulgas 
kodu, vaba aeg, sport ja lastega ning 
vanemaealiste kodanikega seotud 
õnnetusjuhtumid ja ennetus. 

(9) Vaatamata suurtele edusammudele 
mitmes ohutusega seotud valdkonnas nagu 
liiklus või töökoht, on muid vähem 
tähelepanu pälvinud valdkondi, sealhulgas 
kodu, vaba aeg, sport ja lastega, naistega
ning vanemaealiste kodanikega seotud
õnnetusjuhtumid ja ennetus. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 9

(9) Vaatamata suurtele edusammudele 
mitmes ohutusega seotud valdkonnas nagu 
liiklus või töökoht, on muid vähem 
tähelepanu pälvinud valdkondi, sealhulgas 
kodu, vaba aeg, sport ja lastega ning 
vanemaealiste kodanikega seotud 
õnnetusjuhtumid ja ennetus. 

(9) Vaatamata suurtele edusammudele 
mitmes ohutusega seotud valdkonnas nagu 
liiklus või töökoht, on muid vähem 
tähelepanu pälvinud valdkondi, sealhulgas 
kodu, vaba aeg, sport, transport, 
õnnetusjuhtumid üldkasutatavatel teedel, 
ehitusvigadest tulenevad õnnetusjuhtumid
ja lastega ning vanemaealiste kodanikega 
seotud õnnetusjuhtumid ja ennetus. 

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Arvesse tuleks võtta seost alkoholi ja 
narkootikumide kättesaadavuse ja 
tarbimise ning vägivallast ja 
õnnetusjuhtumitest, eelkõige 
liiklusõnnetustest tingitud kehavigastuste 
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esinemise vahel.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

(11) Ühenduse rahvatervise programmi
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
ning ohutuse edendamiseks kõige 
tõhusamal viisil on kindlaks määratud seitse 
esmatähtsat valdkonda:

- laste ja noorukite
- ning vanaemaealiste kodanike, puuetega 
isikute
- ja vähem kaitstud liiklejate ohutus,

- spordivigastuste,
- toodete ja teenuste või loomade tekitatud 
kehavigastuste
- ning enesetappude, tahtlikult enese poolt 
tekitatud kehavigastuste ja teiste 
psühholoogiliste või käitumisprobleemide
- ja vägivalla (eriti koduvägivalla)
ärahoidmine.

Kõnealuste esmatähtsate valdkondade 
kindlaksmääramisel on arvesse võetud 
kehavigastuste sotsiaalset mõju vigastuste 
arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. fr

Selgitus

Etant donné que la proposition de la Commission vise à la fois la prévention des blessures et 
la promotion de la sécurité il est nécessaire de prendre également en compte le suicide et les 
troubles psychologiques et du comportement qui portent ou peuvent porter atteinte tant à la 
sécurité et au bien-être physique de la personne concernée qu'à celle des autres. Une 
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attention devra également être accordée à la prévention des blessures causées par des 
animaux (ex morsures) ainsi qu'à la violence domestique. La sécurité des personnes 
handicapées devrait également faire l'objet de mesures spécifiques.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ning eelkõige naistevastase vägivalla
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 12
Soovitused liikmesriikidele – 1

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega; 

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust ühelt poolt seoses toodete ja 
teenuste ohutusega ja teiselt poolt seoses 
üldsuse teadlikkuse suurendamisega, 
pöörates erilist tähelepanu 
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haavatavamatele elanikkonnarühmadele, 
nagu noored; 

Or. fr

Selgitus

Kehavigastuste riiklik järelevalvesüsteem peab võimaldama hinnata ka selliste teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate korraldamise vajadust, mis oleks suunatud eelkõige noortele, kes 
saavad sageli tõsiseid kehavigastusi teatavate ohtlike toodete suurema tarbimise tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Muudatusettepanek 13
Soovitused liikmesriikidele – 2

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel; 

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi,
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele, puuetega 
isikutele ja vähem kaitstud liiklejatele, 
eelkõige spordivigastuste, toodete ja 
teenuste tekitatud, vägivalla tõttu tekitatud ja
tahtlikult enese poolt tekitatud vigastuste 
ärahoidmisel; 

Or. fr

Selgitus

Ettepanekus tuleb võtta arvesse ka puuetega isikute ohutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Muudatusettepanek 14
Soovitused liikmesriikidele – 2

koostama riiklikud plaanid õnnetusjuhtumite 
ja kehavigastuste ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 

koostama riiklikud plaanid õnnetusjuhtumite 
ja kehavigastuste ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
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edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel; 

edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele, naistele, 
tütarlastele ja vähem kaitstud liiklejatele, 
eelkõige spordivigastuste, naiste 
suguelundite moonutamise, toodete ja 
teenuste tekitatud, vägivalla (eriti 
koduvägivalla) tõttu tekitatud ja tahtlikult 
enese poolt tekitatud vigastuste 
ärahoidmisel; 

Or. en

Selgitus

Arvestades koduvägivallast tingitud kehavigastuste suurt arvu ja teades, et see puudutab 
peamiselt naisi, tuleks seda prioriteetide hulgas nimetada, nagu ka sisserännanud tütarlapsi 
ja suguelundite moonutamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eva-Britt Svensson

Muudatusettepanek 15
Soovitused komisjonile – 3

esitama liikmesriikidele vajalikke tõendeid, 
et lülitada kehavigastuste ärahoidmisega 
seotud teadmisi tervishoiutöötajate 
kutseõppesse;

esitama liikmesriikidele vajalikke tõendeid, 
et lülitada kehavigastuste ärahoidmisega ja 
sealhulgas naistevastase koduvägivallaga
seotud teadmisi tervishoiutöötajate 
kutseõppesse;

Or. en


