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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 6
Considerando 7

(7) Ao contrário do que acontece com 
muitas outras causas de doença ou de morte 
prematura, as lesões podem ser evitadas, 
mas para tal é indispensável tornar mais 
seguras as nossas condições de vida, assim 
como os produtos e serviços que utilizamos. 
Está provado que existem medidas de 
prevenção de acidentes de eficácia 
comprovada que ainda não são de aplicação 
generalizada na Comunidade.

(7) Ao contrário do que acontece com 
muitas outras causas de doença ou de morte 
prematura, as lesões podem ser evitadas, 
mas para tal é indispensável tornar mais 
seguras as nossas condições de vida, assim 
como os produtos e serviços que utilizamos 
sensibilizando a opinião pública para as 
consequências dos comportamentos "de 
risco". Está provado que existem medidas 
de prevenção de acidentes de eficácia 
comprovada que ainda não são de aplicação 
generalizada na Comunidade.

Or. fr

Justificação

Muitos acidentes e lesões poderiam ser evitados se o público estivesse mais esclarecido e 
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houvesse uma mudança dos comportamentos ditos de risco: por exemplo, o álcool ou a droga 
ao volante, entre outros.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 7
Considerando 9

(9) Apesar de terem sido feitos progressos 
importantes em algumas áreas que se 
prendem com a segurança, como sejam o 
tráfego ou o local de trabalho, outras áreas 
há que estão muito menos cobertas como os 
acidentes domésticos, de lazer e desportivos, 
e a prevenção para crianças e para idosos.

(9) Apesar de terem sido feitos progressos 
importantes em algumas áreas que se 
prendem com a segurança, como sejam o 
tráfego ou o local de trabalho, outras áreas 
há que estão muito menos cobertas como os 
acidentes domésticos, de lazer e desportivos, 
e a prevenção para crianças, mulheres e para 
idosos.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 8
Considerando 9

(9) Apesar de terem sido feitos progressos 
importantes em algumas áreas que se 
prendem com a segurança, como sejam o 
tráfego ou o local de trabalho, outras áreas 
há que estão muito menos cobertas como os 
acidentes domésticos, de lazer e desportivos, 
e a prevenção para crianças e para idosos.

(9) Apesar de terem sido feitos progressos 
importantes em algumas áreas que se 
prendem com a segurança, como sejam o 
tráfego ou o local de trabalho, outras áreas 
há que estão muito menos cobertas como os 
acidentes domésticos, de lazer e desportivos,
os acidentes nos transportes, na via pública 
e os que são provocados por vícios de 
construção, e a prevenção para crianças e 
para idosos.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 9
Considerando 9 bis (novo)
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(9 bis) Cumpre atentar na correlação entre 
a disponibilidade e o consumo de álcool e 
de estupefacientes e a prevalência de lesões 
resultantes de actos de violência ou de 
acidentes, em especial de acidentes 
rodoviários.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 10
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões e 
a promoção da segurança, foram 
identificadas sete áreas prioritárias: 
– segurança das crianças e dos adolescentes, 

– segurança dos idosos e das pessoas com 
deficiência,

– segurança dos utentes da estrada 
vulneráveis, 

– prevenção de lesões no desporto,
– prevenção de lesões causadas pelos 
produtos e pelos serviços ou por animais,
– prevenção do suicídio, das lesões 
autoprovocadas e de outras perturbações 
psicológicas ou comportamentais,
– prevenção da violência, nomeadamente da 
violência doméstica.

Estas áreas prioritárias foram seleccionadas 
tendo em conta o impacto social das lesões 
em termos de número e gravidade, de 
fundamentação relativamente à eficácia das 
intervenções e de probabilidade de aplicação 
bem sucedida das intervenções nos 
Estados-Membros.

Or. fr
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Justificação

Como a proposta da Comissão visa simultaneamente a prevenção de lesões e a promoção da 
segurança, é necessário ter também em conta o suicídio e as perturbações psicológicas e 
comportamentais, que representam, ou podem representar, um risco tanto para a segurança e 
o bem-estar físico da pessoa em causa como dos outros. Deverá também merecer atenção a 
prevenção das lesões causadas por animais, bem como a violência doméstica. A segurança 
das pessoas com deficiência deverá também ser objecto de medidas específicas.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 11
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência, principalmente sobre as 
mulheres. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Recomendação 1 (Estados-Membros)

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
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riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 
iniciativas em matéria de segurança dos 
produtos e dos serviços;

riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 
iniciativas, por um lado em matéria de 
segurança dos produtos e dos serviços e, por 
outro, em matéria de sensibilização do 
público, prestando especial atenção às 
categorias vulneráveis, como os jovens;

Or. fr

Justificação

O sistema nacional de vigilância de lesões deve permitir avaliar igualmente a necessidade de 
lançar campanhas de sensibilização destinadas, nomeadamente, aos jovens, que se 
encontram muitas vezes expostos ao risco de lesões graves devido ao maior consumo de 
certos produtos perigosos.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
Recomendação 2 (Estados-Membros)

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas.

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos, às pessoas 
com deficiência e aos utentes da estrada 
vulneráveis, e em particular no que toca às 
lesões no desporto, às lesões causadas pelos 
produtos e pelos serviços, à violência e às 
lesões autoprovocadas.

Or. fr

Justificação

A segurança das pessoas com deficiência deve ser tomada em consideração na proposta.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Alteração 14
Recomendação 2 (Estados-Membros)

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas.

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos, às
mulheres, às jovens e aos utentes da estrada 
vulneráveis, e em particular no que toca às 
lesões no desporto, às lesões causadas pela 
mutilação genital feminina, às lesões 
causadas pelos produtos e pelos serviços, à 
violência, especialmente a violência 
doméstica, e às lesões autoprovocadas.

Or. en

Justificação

Atendendo ao elevado número de lesões resultantes de violência doméstica e sabendo-se que 
esta situação afecta sobretudo as mulheres, há que fazê-la figurar explicitamente entre as 
prioridades, o mesmo acontecendo relativamente às jovens imigrantes e à mutilação genital.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 15
Recomendação 3 (Comissão)

(3) Proporcionar aos Estados-Membros os 
elementos necessários para justificar a 
inclusão de conhecimentos em matéria de 
prevenção de lesões na formação dos 
profissionais da saúde;

(3) Proporcionar aos Estados-Membros os 
elementos necessários para justificar a 
inclusão de conhecimentos em matéria de 
prevenção de lesões, incluindo o 
conhecimento da violência doméstica 
exercida sobre as mulheres, na formação 
dos profissionais da saúde;

Or. en


