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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 6
(7) preambulumbekezdés

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével. A 
balesetmegelőzés egyes – a Közösségben 
még nem kellően elterjedt – módszereinek 
hatékonysága ma már nyilvánvalóan 
bebizonyosodott.

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével, valamint a 
közvélemény figyelmének felhívásával a 
kockázatvállaló magatartás 
következményeire. A balesetmegelőzés 
egyes – a Közösségben még nem kellően 
elterjedt – módszereinek hatékonysága ma 
már nyilvánvalóan bebizonyosodott.

Or. fr

Indokolás

Számos baleset és sérülés megelőzhető lenne a közvélemény tudatosságának növelésével és az 
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ún. kockázatvállaló magatartásformák, például az alkohol vagy kábítószer hatása alatt 
történő vezetés stb. megváltoztatásával.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 7
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
balesetek, valamint a megelőzés a 
gyermekek és az idősebbek körében).

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb 
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
balesetek, valamint a megelőzés a 
gyermekek, a nők és az idősebbek körében).

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 8
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb 
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
balesetek, valamint a megelőzés a 
gyermekek és az idősebbek körében).

(9) Annak ellenére, hogy számos biztonsági 
vonatkozású területen – például a 
közlekedésben és a munkahelyeken –
jelentős előrehaladás történt, egyéb 
területekről ez kevésbé mondható el (ilyen 
az otthon, a sport és a szabadidő, a 
közlekedés, a közúti és a konstrukciós 
hibák okozta balesetek, a balesetek, 
valamint a megelőzés a gyermekek és az 
idősebbek körében).

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 9
(9a) preambulumbekezdés (új)
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(9a) Fontolóra kell venni az alkohol és a 
kábítószer rendelkezésre állása és 
fogyasztása, valamint az erőszakból és 
balesetekből, különösen közlekedési 
balesetekből eredő sérülések előfordulása 
közötti összefüggést.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 10
(11) preambulumbekezdés

(11)  A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése és a biztonság 
elősegítése érdekében hét elsődleges 
területet határoztak meg:
- a gyermekek és serdülők biztonsága, 

- az idősek és a fogyatékkal élők biztonsága,
- a közúti közlekedésben résztvevők 
biztonsága, 
- a sportsérülések megelőzése,

- a termékek, szolgáltatások vagy állatok
okozta sérülések megelőzése, 

- az öngyilkosság, az önkárosítás és egyéb 
pszichés vagy viselkedésbeli zavarok
megelőzése,
- az erőszak, nevezetesen a családon belüli 
erőszak megelőzése.
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Or. fr
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Indokolás

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslata egyszerre célozza meg a sérülések megelőzését és 
a biztonság elősegítését, figyelembe kell venni az öngyilkosságot, valamint a pszichés és 
viselkedésbeli zavarokat is, amelyek veszélyeztetik vagy veszélyeztethetik az érintett személy 
és mások biztonságát és fizikai jólétét. Szintén figyelmet kell fordítani az állatok által 
(harapás, csípés, marás) okozott sérülések megelőzésére, valamint a családon belüli 
erőszakra. A fogyatékkal élők biztonságára is sajátos intézkedéseket kellene hozni.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 11
(11) preambulumbekezdés

(11)  A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

(11)  A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak, különösen a nők 
elleni erőszak megelőzése. Ezeket az 
elsőbbséget élvező területeket a sérülések 
társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 12
Első ajánlás (tagállamok)

(1) fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 

(1) fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
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alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén;

alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre egyrészt a 
termék- és szolgáltatásbiztonság területén,
másrészt a közvélemény tudatosságának 
növelése területén, különleges figyelmet 
szentelve az olyan veszélyeztetett 
csoportoknak, mint a fiatalok;

Or. fr

Indokolás

A sérüléseket figyelő nemzeti rendszernek lehetővé kell tennie annak megállapítását is, hogy 
szükség van-e az olyan fiatalokat megcélzó tudatosságnövelő kampányok indítására, akik 
bizonyos veszélyes termékek nagyobb fokú fogyasztása miatt vannak súlyos sérüléseknek 
kitéve.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 13
Második ajánlás (tagállamok)

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre. 

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek, a fogyatékkal 
élőknek és a közúti közlekedésben 
résztvevőknek, valamint különös tekintettel 
a sportsérülésekre, a termékek és 
szolgáltatások okozta, valamint az erőszak 
és az önkárosítás okozta sérülésekre. 

Or. fr

Indokolás

A fogyatékkal élők biztonságát is figyelembe kellene venni a javaslatban.
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Módosítás, előterjesztette: Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Módosítás: 14
Második ajánlás (tagállamok)

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre. 

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek, a nőknek, a 
fiatal lányoknak és a közúti közlekedésben 
résztvevőknek, valamint különös tekintettel 
a sportsérülésekre, a női nemi szerv 
megcsonkítására, a termékek és 
szolgáltatások okozta, valamint az erőszak, 
különösen a családon belüli erőszak és az 
önkárosítás okozta sérülésekre. 

Or. en

Indokolás

Tekintettel a családon belüli erőszakból eredő sérülések magas számára, és annak tudatában, 
hogy az így megsérült személyek nagyrészt nők, szükség van ennek meghatározására a 
prioritások között, csakúgy, mint a fiatal bevándorló lányok ellen elkövetett erőszak és a nemi 
szerv megcsonkítása megemlítésére.

Módosítás, előterjesztette: Eva-Britt Svensson

Módosítás: 15
Harmadik ajánlás a Bizottságnak

(3) A tagállamokat lássa el bizonyító erejű 
adatokkal arra vonatkozóan, hogy az 
egészségügyi szakemberek szakmai 
képzésében a sérülések megelőzésének 
feltétlenül helyet kell biztosítaniuk.

(3) A tagállamokat lássa el bizonyító erejű 
adatokkal arra vonatkozóan, hogy az 
egészségügyi szakemberek szakmai 
képzésében a sérülések megelőzésének, 
beleértve a nők ellen a családon belül 
elkövetett erőszakról való 
tudomásszerzésnek, feltétlenül helyet kell 
biztosítaniuk.
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Or. en


