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Návrh doporučení Rady o předcházení zraněním a podpoře bezpečnosti

Návrh doporučení (KOM(2006) 329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 9
Legislativní usnesení

Bod 1

1. neschvaluje návrh Komise;

Or. de

Odůvodnění

Rozvoj systému sledování zranění na úrovni Společenství je v rozporu s veškerým úsilím 
o deregulaci. Vytvoření vnitrostátních systémů sledování zranění a vnitrostátních plánů 
předcházení zraněním s sebou nese nejen velké administrativní zatížení, ale také značné
náklady. Návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity a je nepřiměřený, neboť předcházení 
zraněním v rámci Evropy dosáhlo bezpečnostních standardů, které jsou fakticky bezpříkladné.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Lidé starší 65 let představují 16 % 
veškeré populace EU, ale neúměrně tomu 
utrpí 40 % všech smrtelných zranění; hrozí 
jim tedy dvakrát větší riziko smrtelného 
úrazu a hlavním důvodem hospitalizace 
starších lidí jsou zlomeniny dlouhých kostí.

Or. en

Odůvodnění

Nehledě na významnost zranění dětí a dospívajících se podle údajů o úmrtí zveřejněných na 
statistickém portálu o zraněních naprostá většina zranění stane starším lidem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 5a (nový)

(5a) Veřejné zdraví je ovlivněno 
biologickými rozdíly, etickými a morálními 
zásadami, životním prostředím, přístupem 
k informacím a socioekonomickými 
podmínkami.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 5b (nový)

(5b) Hledisko pohlaví by mělo být 
začleněno do všech oblastí, včetně 
zdravotních politik. Měly by se podniknout 
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kroky ke zpracování kvantitativních studií 
na základě pohlaví a k vyčlenění 
finančních zdrojů použitím principu tvorby 
rozpočtu na základě pohlaví.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 5c (nový)

(5c) Domácí násilí páchané na ženách je 
hlavní příčinou smrti a invalidity žen ve 
věku 16 až 44 let, více než rakovina, 
dopravní nehody nebo dokonce válka.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 6

(6) Riziko zranění je v rámci členských 
států, jakož i v sociálních skupinách,
rozloženo nerovnoměrně. Riziko úmrtí 
v následku zranění je pětkrát vyšší 
v členských státech s nejvyšší mírou úrazů 
než v členských státech s nejnižší mírou 
úrazů.

(6) Riziko zranění je v rámci členských států
rozloženo nerovnoměrně a mění se 
v závislosti na podmínkách životního 
prostředí, pracovních a sociálních 
podmínkách, věku a pohlaví. Riziko úmrtí 
v následku zranění je pětkrát vyšší 
v členských státech s nejvyšší mírou úrazů 
než v členských státech s nejnižší mírou 
úrazů.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zmínit, že rizikové faktory jsou určovány objektivními podmínkami, jako je 
prostředí, kde lidé žijí (domácí prostředí, zaměstnání atd.), a osobními okolnostmi u 
ohrožených osob, jako je jejich věk, pohlaví atd.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 7

(7) Na rozdíl od mnoha jiných příčin chorob 
nebo předčasné smrti lze předcházet 
zraněním tím, že vytvoříme bezpečnější 
prostředí, v němž žijeme, a bezpečnější 
výrobky a služby. Existují dostatečné 
důkazy o účinnosti opatření na předcházení 
úrazům, která ještě nejsou v rámci 
Společenství běžně uplatňována.

(7) Na rozdíl od mnoha jiných příčin chorob 
nebo předčasné smrti lze předcházet 
zraněním tím, že vytvoříme bezpečnější 
prostředí, v němž žijeme, a bezpečnější 
výrobky a služby. Přijetí širšího přístupu 
k veřejnému zdraví může rovněž výrazně 
snížit počet obětí zranění a násilí. Existují 
dostatečné důkazy o účinnosti opatření na 
předcházení úrazům, která ještě nejsou 
v rámci Společenství běžně uplatňována.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 8

(8) Většina těchto opatření se osvědčila jako 
hospodárná, protože přínosy prevence pro 
systémy zdravotnictví často mnohonásobně 
přesahují náklady následného zásahu.

(8) Většina těchto opatření se osvědčila jako 
hospodárná při ochraně nedotknutelnosti 
osob a lidského života, protože přínosy 
prevence pro systémy zdravotnictví často 
mnohonásobně přesahují náklady 
následného zásahu. Kromě nákladů na 
zdravotní péči a nákladů hospodářských by 
neměla být podceňována cena člověka a 
skutečné náklady placené společností, 
neboť hospodářské náklady a náklady na 
zdravotní péči nepokrývají všechny dopady 
na rodiny obětí a sítě sociální podpory či na 
komunity, pracoviště a školy.

Or. en

Odůvodnění

Přednostní zájem musí být věnován jednotlivcům, obětem a sociální podpoře.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 10

(10) Zdá se proto být nutné vytvořit systém 
sledování a podávání zpráv ohledně zranění, 
prostřednictvím kterého by mohl být 
dosažen koordinovaný přístup členských 
států při vytváření a zavádění vnitrostátních 
politik v oblasti předcházení zraněním, který 
by zahrnoval výměnu osvědčených postupů. 
Takový systém bude vytvořen na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, 
kterým se přijímá akční program 
Společenství v oblasti veřejného zdraví 
(2003–2008), a následných programů a 
bude vycházet z vnitrostátních systémů 
sledování a podávání zpráv ohledně zranění, 
které budou vytvořeny soudržným a 
harmonizovaným způsobem.

(10) Zdá se proto být nutné vytvořit systém 
sledování a podávání zpráv ohledně zranění, 
prostřednictvím kterého by mohl být 
dosažen koordinovaný přístup členských 
států při vytváření a zavádění vnitrostátních 
politik v oblasti předcházení zraněním, který 
by zahrnoval výměnu osvědčených postupů. 
Takový systém bude vycházet 
z vnitrostátních systémů sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, které budou 
vytvořeny soudržným a harmonizovaným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je navrženo, neboť systém sledování by měl být financován nezávisle, jelikož je to 
trvalá struktura, která nemůže být financována prostřednictvím programu, jenž je časově 
omezený. Ve znění byla navržena příslušná vypuštění, nicméně pokud programy nebudou 
vytvořeny výborem ENVI a činnosti budou financovány z akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a (2007–2013), je zřejmé, že by se měly řídit pravidly 
a opatřeními danými v těchto programech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 10a (nový)

(10a) Systém sledování zranění by měl 
zahrnout platné programy týkající se 
zranění a databáze zranění a sítě, které jsou 
již rozsáhle financovány Komisí. Uvedená 
činnost je naprosto nezbytná k dosažení 
součinnosti a ke snížení nákladů použitím 
mechanismů, které již fungují.
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Or. en

Odůvodnění

Evropské fondy Komise již byly zaměřeny na vytvoření a zavedení programů a databází 
ohledně zranění a na sítě. Součinnost a maximální hospodárnost budou dosaženy jedině 
tehdy, budou-li zahrnuty do rozvoje systému sledování zranění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 10b (nový)

(10b) Pokud se platné systémy sledování a 
monitorování zranění ukáží pro některé 
členské státy jako neúnosné, měl by být 
použit alternativní způsob, například ten, 
který by vycházel z dostupnějších 
„minimálních souborů dat“ na základě 
statistik nemocnic.

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že pokud již vytvořené systémy nemohou být finančně podporovány ve všech 
členských státech, měly by být použity jiné způsoby ke sběru dat ohledně zranění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 10c (nový)

(10c) Aby se zajistilo, že „osvědčené 
postupy“ opravdu poslouží potřebám a 
kapacitám jedné každé země, měl by být 
podpořen vznik institucí a rozvoj lidských 
zdrojů, stejně jako výzkum, zejména 
v zemích s vyšší mírou takových zranění, 
jimž je možné předcházet.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 10d (nový)

(10d) Pokud budou činnosti v rámci tohoto 
doporučení financovány z akčního 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví (2003–2008) a (2007–2013), budou 
se řídit pravidly a nařízeními danými 
v uvedených programech.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je navrženo, neboť systém sledování by měl být financován nezávisle, jelikož je to 
trvalá struktura, která nemůže být financována prostřednictvím programu, jenž je časově 
omezený. Ve znění byla navržena příslušná vypuštění, nicméně pokud programy nebudou 
vytvořeny výborem ENVI a činnosti budou financovány z akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a (2007–2013), je zřejmé, že by se měly řídit pravidly 
a opatřeními danými v těchto programech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 11

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí. Tyto prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno osm
prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení zraněním a 
nedostatečná bezpečnost na pracovištích, 
předcházení sportovním zraněním, 
předcházení zraněním zapříčiněným 
výrobky nebo službami, předcházení 
sebepoškozování a předcházení násilí. Tyto 
prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.
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Or. en

Odůvodnění

Předcházení chorobám ze zranění a nedostatečné bezpečnosti na pracovišti je nezbytné, 
neboť se týká života pracující populace a vyžaduje větší pozornost kvůli své roli ve 
společnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 11

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí. Tyto prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.

(11) V zájmu co nejúčinnějšího přístupu
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí. Tyto prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je navrženo, neboť systém sledování by měl být financován nezávisle, jelikož je to 
trvalá struktura, která nemůže být financována prostřednictvím programu, jenž je časově 
omezený. Ve znění byla navržena příslušná vypuštění, nicméně pokud programy nebudou 
vytvořeny výborem ENVI a činnosti budou financovány z akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a (2007–2013), je zřejmé, že by se měly řídit pravidly 
a opatřeními danými v těchto programech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 11
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(11)V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí. Tyto prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti
úspěšného provedení v členských státech.

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí, zejména násilí páchanému na 
ženách. Tyto prioritní oblasti byly 
vymezeny s přihlédnutím k sociálnímu 
dopadu zranění vzhledem k počtu a 
závažnosti zranění, důkazům o účinnosti 
zásahů a možnosti úspěšného provedení 
v členských státech.

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 11

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení sportovním 
zraněním, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a předcházení 
násilí. Tyto prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu 
k předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost účastníků silničního provozu, 
zejména těch, kteří jsou nechránění, 
předcházení sportovním zraněním, 
předcházení zraněním zapříčiněným 
výrobky nebo službami, předcházení 
sebepoškozování a předcházení násilí. Tyto 
prioritní oblasti byly vymezeny 
s přihlédnutím k sociálnímu dopadu zranění 
vzhledem k počtu a závažnosti zranění, 
důkazům o účinnosti zásahů a možnosti 
úspěšného provedení v členských státech.

Or. it
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Odůvodnění

Přestože riziko zranění se může týkat různých skupin lidí, měla by být věnována zvláštní 
pozornost nechráněným účastníkům, u kterých je větší pravděpodobnost zranění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 26
Doporučení členským státům

Bod 1

(1) vytvořit vnitrostátní systém sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, který
poskytne srovnatelné informace, bude
sledovat vývoj rizika zranění a účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ v oblasti bezpečnosti 
výrobků a služeb;

(1) vytvořit vnitrostátní systém sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, který
poskytne srovnatelné informace, bude
sledovat vývoj rizika zranění a účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ v oblasti bezpečnosti 
výrobků a služeb; rozvíjet víceodvětvovou 
spolupráci zahrnující a posilující 
partnerství mezi zúčastněnými subjekty na 
místní, vnitrostátní a mezinárodní úrovni, 
skýtající koordinovanou a integrovanou 
schopnost reagovat na zranění a 
nedostatečnou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 27
Doporučení členským státům

Bod 2

(2) vypracovat vnitrostátní plány 
předcházení nehodám a zraněním, 
podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
útvary a zvýšit možnosti financování 
kampaní, podporovat bezpečnost a zavést 
takové vnitrostátní plány v praxi, přičemž by 
měla být věnována zvláštní pozornost dětem, 
starším lidem a nechráněným účastníkům 
silničního provozu a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění, zranění 
zapříčiněná výrobky a službami, násilí a 

(2) vypracovat vnitrostátní plány 
předcházení nehodám a zraněním, 
podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
útvary a zvýšit možnosti financování 
kampaní, podporovat bezpečnost a zavést 
takové vnitrostátní plány v praxi, přičemž by 
měla být věnována zvláštní pozornost dětem, 
starším lidem a nechráněným účastníkům 
silničního provozu a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění, zranění 
zapříčiněná výrobky a službami, násilí a 
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sebepoškozování; sebepoškozování. Zvláštní pozornost by 
měla být věnována sociálním 
determinantům, které vyvolávají zranění a 
nedostatečnou bezpečnost: největší rozdíl 
v míře zranění, úmrtnosti a nemocnosti je 
mezi chudšími a bohatšími zeměmi a mezi 
společenskými třídami v rámci jednotlivých 
zemí. Nerovnost se zvětšuje nárůstem 
silniční dopravy, zvyšováním rozdílů 
v příjmech, vyšší nezaměstnaností, 
snižováním sociální podpory, liberalizací 
trhu a zvýšenou dostupností alkoholu a 
rovněž slabými mechanismy regulace a 
vymahatelnosti. Zvláště ohrožení jsou 
nezaměstnaní, etnické menšiny, migrující 
dělníci, uprchlíci, lidé s postižením a lidé 
bez domova;

Or. en

Odůvodnění

1. Odhaduje se, že každý rok zranění způsobená silničním provozem usmrtí 127 000 lidí, z 
toho 55 % je ve věku 15–44 let, a zraní nebo zmrzačí 2,4 mil. lidí. Sedmdesát pět procent z 
toho jsou muži. Riziko zranění způsobených silničním provozem je 1,5krát vyšší pro lidi žijící 
v zemích s nízkými a středními příjmy než pro lidi v zemích s vysokými příjmy.
2. Pády usmrtí téměř 80 000 lidí ročně, přičemž největší úmrtnost je mezi lidmi staršími 
80 let. Vzhledem ke své křehkosti jsou tito lidé náchylní nejen k pádům, ale také ke smrti 
v jejich důsledku. K nejvíce pádům dojde u nich doma nebo v blízkém okolí. Chudoba a 
nebezpečně navržené budovy jsou rizikovými faktory pro děti. Muži v zemích s nízkými a 
středními příjmy jsou dvakrát více ohroženi než muži v zemích s vysokými příjmy.
3. Utonutí způsobí přibližně 38 000 úmrtí a je třetí nejzávažnější příčinou úmrtí dětí ve věku 
5–14 let. Lidé v zemích s nízkými a středními příjmy jsou devětkrát více ohroženi než lidé 
v zemích s vysokými příjmy.
4. Otrava způsobí odhadovaných 110 000 úmrtí s tím, že alkohol je v některých zemích, 
zejména ve východní části regionu, na vině až 70 % těchto úmrtí. Muži v zemích s nízkými a 
středními příjmy jsou osmnáctkrát více ohroženi než muži v zemích s vysokými příjmy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Edite Estrela

Pozměňovací návrh 28
Doporučení členským státům

Bod 2

(2) vypracovat vnitrostátní plány 
předcházení nehodám a zraněním, 
podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
útvary a zvýšit možnosti financování 

(2) vypracovat vnitrostátní plány 
předcházení nehodám a zraněním, 
podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
útvary a zvýšit možnosti financování 



PE 380.680v01-00 12/17 AM\635729CS.doc
Externí překlad

CS

kampaní, podporovat bezpečnost a zavést 
takové vnitrostátní plány v praxi, přičemž by 
měla být věnována zvláštní pozornost dětem, 
starším lidem a nechráněným účastníkům 
silničního provozu a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění, zranění 
zapříčiněná výrobky a službami, násilí a 
sebepoškozování;

kampaní, podporovat bezpečnost a zavést 
takové vnitrostátní plány v praxi, přičemž by 
měla být věnována zvláštní pozornost dětem, 
starším lidem a nechráněným účastníkům 
silničního provozu a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění, zranění 
zapříčiněná výrobky a službami, násilí, 
zejména násilí páchané na ženách, a 
sebepoškozování;

Or. pt

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 29
Doporučení členským státům

Bod 2a (nový)

(2a) přijmout opatření, aby databáze 
osvědčených postupů ohledně zranění byly 
založeny na platných datech s přihlédnutím 
k místním podmínkám a aby byly 
podporovány výzkumem ukazujícím 
specifické sociální, ekonomické, 
infrastrukturní a kulturní okolnosti, 
v rámci kterých jsou úspěšné politiky 
zavedeny;

Or. en

Odůvodnění

Co funguje při předcházení zraněním v jedné zemi, nemusí stejně dobře fungovat v jiných 
zemích. Mělo by být zřejmější, jaké sociální, ekonomické, politické, kulturní a infrastrukturní 
okolnosti určují účinnost politik, priority vlád, náchylnost obyvatelstva a kapacity 
hospodářství jednotlivých zemí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 30
Doporučení členským státům

Bod 3a (nový)

(3a) zajistit, aby pojišťovací společnosti, 
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které mají přístup k údajům o zraněních, 
byly zahrnuty do procesu sledování zranění 
a poskytovaly členským státům všechna 
příslušná data, jež jim umožní určit 
mechanismy a místa, kde nejčastěji dochází 
k úrazům, a použít tyto informace ke 
zlepšení prevence;

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmé, že pojišťovací společnosti mají údaje o zraněních, a ty by mohly pomoci členským 
státům nejlépe rozhodnout, kam přednostně investovat peníze, aby se předešlo dalším úrazům. 
To platí zejména pro autonehody, ke kterým opakovaně dochází na některých místech na 
silnici, což jasně poukazuje na nutnost změny v tomto úseku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 31
Doporučení Komisi

Bod 1

(1) v rámci programu Společenství v oblasti 
veřejného zdraví a následných programech 
podporovala a upřednostňovala vytvoření
systému sledování zranění na úrovni 
Společenství, prostřednictvím kterého se 
budou shromažďovat údaje o zraněních 
získané od členských států prostřednictvím 
jejich vnitrostátních systémů sledování 
zranění a aby zajistila všem zúčastněným 
subjektům snadný přístup k informacím 
uloženým v databázi;

(1) podporovala a upřednostňovala vytvoření
systému sledování zranění na úrovni 
Společenství, prostřednictvím kterého se 
budou shromažďovat údaje o zraněních 
získané od členských států prostřednictvím 
jejich vnitrostátních systémů sledování 
zranění a aby zajistila všem zúčastněným 
subjektům snadný přístup k informacím 
uloženým v databázi;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je navrženo, neboť systém sledování by měl být financován nezávisle, jelikož je to 
trvalá struktura, která nemůže být financována prostřednictvím programu, jenž je časově 
omezený. Ve znění byla navržena příslušná vypuštění, nicméně pokud programy nebudou 
vytvořeny výborem ENVI a činnosti budou financovány z akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a (2007–2013), je zřejmé, že by se měly řídit pravidly 
a opatřeními danými v těchto programech.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 32
Doporučení Komisi

Bod 1a (nový)

(1a) předložila legislativní návrh na 
vytvoření systému sledování zranění na 
úrovni celého Společenství, na výměnu 
informací o osvědčených postupech a na 
rozšíření informací, jak je uvedeno v bodě 
1, Evropskému parlamentu a Radě 
v souladu s článkem 251 Smlouvy, včetně 
podrobností o finančních souvislostech;

Or. en

Odůvodnění

Podle Zprávy WHO o zdraví v Evropě z roku 2005 jsou jedny z hlavních příčin zátěže, pokud 
jde o nemoci z hlediska celkového množství let ztraceného zdraví v tomto regionu, zranění 
z vnějších příčin a otravy (14 %), a proto by jim měla být jakožto hlavnímu tématu věnována 
zvláštní pozornost a také peníze.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 33
Doporučení Komisi

Bod 2

(2) vytvořila mechanismus výměny 
informací o osvědčených postupech na 
úrovni celého Společenství a zpřístupnila 
tyto informace příslušným zúčastněným 
subjektům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Obsah bodu 2 je již uveden v bodech (1) a (1a) (nový).
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Pozměňovací návrh, který předkládají Roberta Angelilli a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 34
Doporučení Komisi

Bod 2

(2) vytvořila mechanismus výměny 
informací o osvědčených postupech na 
úrovni celého Společenství a zpřístupnila 
tyto informace příslušným zúčastněným 
subjektům;

(2) vytvořila mechanismus výměny 
informací o osvědčených postupech na 
úrovni celého Společenství a zpřístupnila 
tyto informace příslušným zúčastněným 
subjektům, všem pracovníkům ve 
zdravotnictví, zejména lékařům, zdravotním 
sestrám a sociálním pracovníkům, mimo 
jiné prostřednictvím preventivní kampaně 
pro veškerou veřejnost;

Or. it

Odůvodnění

Prevence a informace o bezpečnosti jsou důležitými aspekty, které musí být výrazně upevněny 
v odvětví zdravotnictví a sociálních kategoriích blízkých skupinám lidí, jež jsou zvláště 
ohroženy, s přihlédnutím k důležitosti role, kterou hrají v každodenním životě klientů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 35
Doporučení Komisi

Bod 3a (nový)

(3a) podpořila prostřednictvím 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
činnosti týkající se předcházení zraněním a 
lepší a bezpečnější infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 36
Doporučení Komisi

Bod 4

(4) podporovala rozvoj osvědčených 
postupů a opatření politiky v souvislosti se 

(4) rozvíjela osvědčené postupy a opatření 
politiky v souvislosti se sedmi vymezenými 
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sedmi vymezenými prioritními oblastmi 
prostřednictvím zdrojů programu 
Společenství v oblasti veřejného zdraví a 
následných programů, všeobecného rámce
na financování opatření Společenství na 
podporu spotřebitelské politiky a 
rámcového programu pro výzkum;

prioritními oblastmi;

Or. en

Odůvodnění

Vypuštění je navrženo, neboť systém sledování by měl být financován nezávisle, jelikož je to 
trvalá struktura, která nemůže být financována prostřednictvím programu, jenž je časově 
omezený. Ve znění byla navržena příslušná vypuštění, nicméně pokud programy nebudou 
vytvořeny výborem ENVI a činnosti budou financovány z akčního programu Společenství 
v oblasti veřejného zdraví (2003–2008) a (2007–2013), je zřejmé, že by se měly řídit pravidly 
a opatřeními danými v těchto programech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Giovanni Berlinguer

Pozměňovací návrh 37
Doporučení Komisi

Bod 4

(4) podporovala rozvoj osvědčených postupů 
a opatření politiky v souvislosti se sedmi
vymezenými prioritními oblastmi 
prostřednictvím zdrojů programu 
Společenství v oblasti veřejného zdraví a 
následných programů, všeobecného rámce 
na financování opatření Společenství na 
podporu spotřebitelské politiky a rámcového 
programu pro výzkum;

(4) podporovala rozvoj osvědčených postupů 
a opatření politiky v souvislosti s osmi
vymezenými prioritními oblastmi 
prostřednictvím zdrojů programu 
Společenství v oblasti veřejného zdraví a 
následných programů, všeobecného rámce 
na financování opatření Společenství na 
podporu spotřebitelské politiky a rámcového 
programu pro výzkum; zajistila, aby 
všechny následné programy týkající se 
předcházení zraněním a podpory 
bezpečnosti braly v úvahu zdravotní 
nerovnosti a měly na paměti, že 
nedostatečný přístup k sociální podpoře, 
nízká soudržnost komunity a sociální 
vyloučení snižují schopnost lidí snášet 
sociální konflikty, aniž by se uchýlili 
k násilí, včetně sebepoškozování;

Or. en
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Odůvodnění

Větší porozumění skutečnosti, jak souvisí neúmyslná zranění a násilí s chudobou a nerovností, 
umožnilo rozvoj účinných programů, které řeší uvedený problém a zaměřují se na tuto oblast 
sociální nespravedlnosti. Například schémata domácích návštěv a schémata školení rodičů 
zacílená na chudé rodiny s jedním rodičem se ukázala býti účinnými prostředky ke snížení 
mezilidského násilí v pozdějším životě.
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