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Návrh odporúčania (KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 7

7) Na rozdiel od mnohých iných príčin 
chorôb alebo predčasnej smrti je možné 
predchádzať úrazom tým, že si vytvoríme 
bezpečnejšie životné prostredie a výrobky, 
ktoré používame a služby, ktoré využívame. 
Existujú dostatočné dôkazy o účinnosti 
opatrení na predchádzanie nehodám, ktoré sa 
ešte stále v rámci Spoločenstva neuplatňujú 
bežne.

7) Na rozdiel od mnohých iných príčin 
chorôb alebo predčasnej smrti je možné 
predchádzať úrazom tým, že si vytvoríme 
bezpečnejšie životné prostredie a výrobky, 
ktoré používame a služby, ktoré využívame 
informovaním verejnosti o dôsledkoch 
rizikového správania. Existujú dostatočné 
dôkazy o účinnosti opatrení 
na predchádzanie nehodám, ktoré sa ešte 
stále v rámci Spoločenstva neuplatňujú 
bežne.

Or. fr

Odôvodnenie

Mnohým úrazom možno predchádzať lepšou informovanosťou verejnosti a zmenou tzv. 
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rizikového správania: napr. alkohol a drogy za volantom alebo iné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 9

9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie 
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, trávenie 
voľného času a šport, nehody a prevencia 
úrazov detí a starších občanov).

9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie 
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, trávenie 
voľného času a šport, nehody a prevencia 
úrazov detí, žien a starších občanov).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 9

9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie 
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, trávenie 
voľného času a šport, nehody a prevencia 
úrazov detí a starších občanov).

9) Napriek skutočnosti, že sa dospelo 
k výraznému pokroku v niekoľkých 
oblastiach s bezpečnostnými rizikami ako 
doprava alebo pracovisko, existujú ďalšie 
oblasti, ktorým sa venuje oveľa menšia 
pozornosť (napr. domáce prostredie, 
trávenie voľného času a šport, doprava, 
nehody na verejnom priestranstve, nehody 
v dôsledku stavebných nedostatkov, nehody 
a prevencia úrazov detí a starších občanov).

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 9a (nové)

9a) Je potrebné zohľadniť súvis medzi 
dostupnosťou požívania alkoholu a 
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omamných látok a  výskytom zranení 
spôsobených násilnými činmi alebo úrazov, 
predovšetkým úrazov cestnej premávky. 

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 11

11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí: 
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania 
a prevencia násilia. Tieto prioritné oblasti 
boli vymedzené vzhľadom na spoločenský 
dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť 
úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov 
a možnosť úspešnej implementácie 
v členských štátoch.

11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov a zvyšovaniu 
bezpečnosti bolo vymedzených sedem 
prioritných oblastí: 

bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších a postihnutých občanov 
bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej 
premávky, prevencia športových úrazov, 
prevencia úrazov zapríčinených výrobkami 
alebo službami alebo zvieratami,
prevencia samovrážd, sebapoškodzovania a 
iných psychických problémov a problémov 
v správaní
prevencia násilia, predovšetkým domáceho 
násilia Tieto prioritné oblasti boli 
vymedzené vzhľadom na spoločenský dosah 
úrazov (počet prípadov a závažnosť úrazov), 
dôkazy o efektívnosti zásahov a možnosť 
úspešnej implementácie v členských štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

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 
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.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 11

11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti 
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí: 
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania 
a prevencia násilia. Tieto prioritné oblasti 
boli vymedzené vzhľadom na spoločenský 
dosah úrazov (počet prípadov a závažnosť 
úrazov), dôkazy o efektívnosti zásahov 
a možnosť úspešnej implementácie 
v členských štátoch.

11) V záujme efektívneho využívania 
zdrojov programu Spoločenstva v oblasti
verejného zdravia a čo najefektívnejšieho 
prístupu k prevencii úrazov bolo 
vymedzených sedem prioritných oblastí: 
bezpečnosť detí a dospievajúcich, 
bezpečnosť starších občanov, bezpečnosť 
zraniteľných účastníkov cestnej premávky, 
prevencia športových úrazov, prevencia 
úrazov zapríčinených výrobkami alebo 
službami, prevencia sebapoškodzovania a 
prevencia násilia, predovšetkým na ženách.
Tieto prioritné oblasti boli vymedzené 
vzhľadom na spoločenský dosah úrazov 
(počet prípadov a závažnosť úrazov), dôkazy 
o efektívnosti zásahov a možnosť úspešnej 
implementácie v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odporúčanie 1 (Členské štáty)

1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie, monitoroval vývoj rizika úrazov 
a účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb,

1) vytvoriť vnútroštátny systém sledovania 
a vykazovania úrazov, prostredníctvom 
ktorého by sa poskytovali porovnateľné 
informácie, monitoroval vývoj rizika úrazov 
a účinky preventívnych opatrení v priebehu 
určitého časového obdobia a posudzovala 
potreba ďalších iniciatív v oblasti 
bezpečnosti výrobkov a služieb a v oblasti 
informovanosti verejnosti, prisudzujúc 
osobitnú pozornosť zraniteľným skupinám 
osôb, akými sú mladí ľudia.

Or. fr
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Odôvodnenie

Vnútroštátny systém sledovania úrazov musí takisto zohľadniť potrebu realizovania 
informačných kampaní určených predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sú často vystavení 
ťažkým úrazom, lebo nadmerne požívajú niektoré nebezpečné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odporúčanie 2 (Členské štáty)

2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť 
a implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky a 
osobitný ohľad by sa mal brať na športové 
úrazy, úrazy zapríčinené výrobkami 
a službami, násilie a sebapoškodzovanie,

2) vypracovať národné plány prevencie 
nehôd a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť 
a implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším a postihnutým 
ľuďom a zraniteľným účastníkom cestnej 
premávky a osobitný ohľad by sa mal brať 
na športové úrazy, úrazy zapríčinené 
výrobkami a službami, násilie a 
sebapoškodzovanie,

Or. fr

Odôvodnenie

Bezpečnosť postihnutých osôb by mala byť takisto zohľadnená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Raül Romeva i Rueda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odporúčania pre členské štáty - (2)

Vypracovať národné plány prevencie nehôd 
a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť 
a implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom a 
zraniteľným účastníkom cestnej premávky 
a osobitný ohľad by sa mal brať na športové 
úrazy, úrazy zapríčinené výrobkami 

Vypracovať národné plány prevencie nehôd 
a úrazov, iniciovať medzirezortnú 
spoluprácu a zlepšiť možnosti financovania 
kampaní, zvyšovať bezpečnosť a 
implementovať takéto národné plány v 
praxi, pričom by sa mala venovať osobitná 
pozornosť deťom, starším ľuďom, ženám, 
mladým dievčatám a zraniteľným 
účastníkom cestnej premávky a osobitný 
ohľad by sa mal brať na športové úrazy, 
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a službami, násilie a sebapoškodzovanie, zranenia zapríčinené zmrzačovaním 
ženských pohlavných orgánov úrazy 
zapríčinené výrobkami a službami, násilie, 
najmä domáce násilie a sebapoškodzovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na vysoký počet zranení zapríčinených v dôsledku domáceho násilia a na 
skutočnosť, že jeho obeťami sú väčšinou ženy a mladé prisťahovalkyne, je potrebné zaradiť ho 
medzi priority spolu so zraneniami zapríčinenými zmrzačovaním ženských pohlavných 
orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Eva-Britt Svensson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odporúčania pre Komisiu - (3)

Predložiť členským štátom potrebné dôkazy 
svedčiace v prospech začlenenia znalostí 
o prevencii úrazov do odbornej prípravy 
zdravotníckych pracovníkov,

Predložiť členským štátom potrebné dôkazy 
svedčiace v prospech začlenenia znalostí 
o prevencii úrazov vrátane informovanosti 
o domácom násilí na ženách do odbornej 
prípravy zdravotníckych pracovníkov,

Or. en


