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Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 9
Lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1

1. Forkaster Kommissionens forslag.

Or. de

Begrundelse

Udviklingen af et fællesskabssystem til overvågning af personskader er i strid med alle 
bestræbelser på at afbureaukratisere. Oprettelsen af nationale systemer til overvågning af 
personskader og nationale planer til forebyggelse af personskader medfører ikke kun en 
større administrativ byrde, men også store udgifter. Forslaget er i strid med 
subsidiaritetsprincippet, og det er uforholdsmæssigt, da forebyggelse af personskader i EU 
har nået sikkerhedsstandarder, som er praktisk talt uden fortilfælde.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 10
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Personer over 65 år udgør 16 % af den 
samlede befolkning i EU, men de rammes 
uforholdsmæssigt af 40 % af de dødelige 
personskader. De ældre har således dobbelt 
så stor risiko for at blive udsat for en 
dødelig ulykke, og langvarige benbrud er 
hovedårsagen til, at ældre bliver indlagt på 
hospitalet.

Or. en

Begrundelse

Uanset omfanget af personskader hos børn og voksne forekommer de fleste personskader hos 
ældre ifølge dødelighedstallene på Injury Statistics Portal.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 11
Betragtning 5 a (ny)

(5a) Folkesundheden påvirkes af biologiske 
forskelle, etiske og moralske principper, 
miljøet, adgang til information og sociale 
og økonomiske forhold.

Or. pt
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Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 12
Betragtning 5 b (ny)

(5b) Kønsperspektivet bør indarbejdes i alle 
områder, herunder sundhedspolitikker. Der 
bør tages skridt til at gennemføre 
kønsbestemte kvantitative undersøgelser og 
til at tildele midler ved hjælp af princippet 
om kønsbestemt budgettering.

Or. pt

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 13
Betragtning 5 c (ny)

(5c) Vold i hjemmet mod kvinder er 
hovedårsagen til dødsfald og invaliditet hos 
kvinder i alderen 16-44 år, foran kræft, 
trafikulykker og endog krig.

Or. pt

Ændringsforslag af Roberta Angelilli og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 14
Betragtning 6

(6) Risikoen for personskader er uligeligt 
fordelt mellem medlemsstater og 
samfundsgrupper. Risikoen for at dø af 
skader er fem gange større i den 
medlemsstat, der har den højeste 
skadeprocent, end i den, der har den laveste.

(6) Risikoen for personskader er uligeligt 
fordelt mellem medlemsstater og varierer i 
forhold til miljømæssige, arbejdsmæssige 
og sociale forhold, alder og køn. Risikoen 
for at dø af skader er fem gange større i den 
medlemsstat, der har den højeste 
skadeprocent, end i den, der har den laveste.

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt at nævne, at risikofaktorer bestemmes af objektive forhold såsom menneskers 
miljø (miljøet i hjemmet, på arbejde etc.) og udsatte menneskers personlige forhold, f.eks. 
alder, køn etc.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 15
Betragtning 7

(7) I modsætning til mange andre årsager til 
sygdom og for tidlig død kan personskader 
forhindres ved at gøre vore omgivelser samt 
de produkter og tjenesteydelser, vi bruger, 
sikrere. Der er omfattende dokumentation 
for effektiviteten af foranstaltninger til 
forebyggelse af ulykker, som endnu ikke 
anvendes i hele Fællesskabet.

(7) I modsætning til mange andre årsager til 
sygdom og for tidlig død kan personskader 
forhindres ved at gøre vore omgivelser samt 
de produkter og tjenesteydelser, vi bruger, 
sikrere. Vedtagelse af en bredere 
folkesundhedsstrategi kan også begrænse 
udgifterne til personskader og vold 
betydeligt. Der er omfattende dokumentation 
for effektiviteten af foranstaltninger til 
forebyggelse af ulykker, som endnu ikke 
anvendes i hele Fællesskabet.

Or. en

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 16
Betragtning 8

(8) De fleste af disse foranstaltninger har 
vist sig at være omkostningseffektive, fordi 
sundhedssystemernes fordele ved 
forebyggelse ofte er adskillige gange større 
end udgifterne til intervention.

(8) De fleste af disse foranstaltninger har 
vist sig at være omkostningseffektive, da de 
er med til at bevare menneskers integritet 
og redde liv, fordi sundhedssystemernes 
fordele ved forebyggelse ofte er adskillige 
gange større end udgifterne til intervention. 
Ud over sundhedspleje og økonomiske 
omkostninger bør man ikke undervurdere 
de menneskelige omkostninger og de 
egentlige udgifter, som samfundet betaler, 
da økonomiske omkostninger og 
sundhedsudgifter ikke dækker 
eftervirkningerne på ofrenes familier og 
sociale støttenetværk eller på 
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lokalsamfund, arbejdspladser og skoler.

Or. en

Begrundelse

Personerne, ofrene og social støtte skal prioriteres.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 17
Betragtning 10

(10) Det lader derfor til at være nødvendigt 
at udvikle et system til overvågning og 
rapportering af personskader, som kan sikre 
en koordineret tilgang i medlemsstaterne 
med hensyn til at udvikle og indføre 
nationale politikker for forebyggelse af 
personskader, herunder udveksling af 
eksempler på bedste praksis. Et sådant 
system vil blive oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 
om vedtagelse af et program for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008) og eventuelle 
efterfølgende programmer og kommer til at 
bygge på nationale systemer til overvågning 
og rapportering af personskader, som skal 
oprettes på sammenhængende og ensrettet 
måde.

(10) Det lader derfor til at være nødvendigt 
at udvikle et system til overvågning og 
rapportering af personskader, som kan sikre 
en koordineret tilgang i medlemsstaterne 
med hensyn til at udvikle og indføre 
nationale politikker for forebyggelse af 
personskader, herunder udveksling af 
eksempler på bedste praksis. Et sådant 
system kommer til at bygge på nationale 
systemer til overvågning og rapportering af 
personskader, som skal oprettes på 
sammenhængende og ensrettet måde.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette denne passage, da et overvågningssystem bør finansieres uafhængigt, 
fordi det er en permanent struktur, som ikke kan finansieres ved hjælp af et program med en 
tidsgrænse. Der er slettet passende passager i teksten, men hvis disse ikke fastslås af 
Miljøudvalget, og aktionerne finansieres ved hjælp af programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2008) og (2007-2013), er det indlysende, at de bør følge 
reglerne og bestemmelserne i disse programmer.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 18
Betragtning 10 a (ny)

(10a) Systemet til overvågning af 
personskader bør omfatte de eksisterende 
programmer vedrørende personskader og 
de personskadedatabaser og -netværk, som 
allerede i vid udstrækning er blevet 
finansieret af Kommissionen. Dette er 
nødvendigt for at opnå synergier og 
reducere udgifter ved hjælp af de 
mekanismer, som allerede er taget i brug.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har allerede afsat midler til oprettelse og iværksættelse af programmer 
vedrørende personskader og personskadedatabaser og - netværk. Der kan kun opnås 
synergier og størst mulig omkostningseffektivitet, hvis de indarbejdes i oprettelsen af systemet 
til overvågning af personskader.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 19
Betragtning 10 b (ny)

(10b) Hvis det viser sig, at nogle 
medlemsstater ikke har råd til de 
nuværende systemer til overvågning og 
kontrol af personskader, bør der anvendes 
et alternativt system, f.eks. et system, hvor 
der anvendes lettere tilgængelige 
minimumsdatasæt baseret på 
hospitalsstatistikker.

Or. en

Begrundelse

Det er klart, at hvis alle medlemsstater ikke kan støtte allerede etablerede systemer 
økonomisk, bør der anvendes andre måder til at sikre indsamling af personskadedata.
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 20
Betragtning 10 c (ny)

(10c) For at sikre, at bedste praksis virkelig 
lever op til behovene og kapaciteterne i det 
enkelte land, bør opbygning af institutioner 
og udvikling af menneskelige ressourcer 
samt forskning støttes, særlig i lande med 
flest personskader, som kan forhindres.

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 21
Betragtning 10 d (ny)

(10d) Hvis foranstaltningerne i denne 
henstilling finansieres fra programmerne 
for Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008) og (2007-2013), 
følger de reglerne og bestemmelserne i 
disse programmer.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette ovennævnte, da et overvågningssystem bør finansieres uafhængigt, fordi 
det er en permanent struktur, som ikke kan finansieres ved hjælp af et program med en 
tidsgrænse. Der er slettet passende passager i teksten, men hvis disse ikke fastslås af 
Miljøudvalget, og aktionerne finansieres ved hjælp af programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2008) og (2007-2013), er det indlysende, at de bør følge 
reglerne og bestemmelserne i disse programmer.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 22
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
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for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af sportsskader, 
forebyggelse af skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser 
og i den forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret otte prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af personskader og 
usikkerhed på arbejdspladsen, forebyggelse 
af sportsskader, forebyggelse af skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, 
forebyggelse af selvpåført skade samt 
forebyggelse af vold. De prioriterede 
områder er fastlagt ved at tage hensyn til 
skadernes sociale konsekvenser og i den 
forbindelse se på skadernes antal og omfang, 
dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forebygge sygdomme som følge af personskader og usikkerhed på 
arbejdspladsen, fordi denne forebyggelse vedrører den arbejdende befolknings liv, og der er 
behov for større opmærksomhed på dens rolle i samfundet.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 23
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under
programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed og takle
forebyggelse af personskader på den mest 
effektive måde er der identificeret syv 
prioriterede områder: børn og teenageres 
sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, bløde 
trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, 
forebyggelse af selvpåført skade samt 
forebyggelse af vold. De prioriterede 
områder er fastlagt ved at tage hensyn til 
skadernes sociale konsekvenser og i den 

(11) For at forebygge personskader på den 
mest effektive måde er der identificeret syv 
prioriterede områder: børn og teenageres 
sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, bløde 
trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, 
forebyggelse af selvpåført skade samt 
forebyggelse af vold. De prioriterede 
områder er fastlagt ved at tage hensyn til 
skadernes sociale konsekvenser og i den 
forbindelse se på skadernes antal og omfang, 
dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
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forbindelse se på skadernes antal og omfang, 
dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

gennemførelse i medlemsstaterne,

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette ovennævnte, da et overvågningssystem bør finansieres uafhængigt, fordi 
det er en permanent struktur, som ikke kan finansieres ved hjælp af et program med en 
tidsgrænse. Der er slettet passende passager i teksten, men hvis disse ikke fastslås af 
Miljøudvalget, og aktionerne finansieres ved hjælp af programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2208) og (2007-2013), er det indlysende, at de bør følge 
reglerne og bestemmelserne i disse programmer.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 24
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af sportsskader, 
forebyggelse af skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser 
og i den forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af sportsskader, 
forebyggelse af skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold, særlig vold 
mod kvinder. De prioriterede områder er 
fastlagt ved at tage hensyn til skadernes 
sociale konsekvenser og i den forbindelse se 
på skadernes antal og omfang, 
dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

Or. pt



Ekstern oversættelse

PE 380.680v01-00 10/18 AM\635729DA.doc

DA

Ændringsforslag af Roberta Angelilli og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 25
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, bløde trafikanters 
sikkerhed, forebyggelse af sportsskader, 
forebyggelse af skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser 
og i den forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed og takle forebyggelse af 
personskader på den mest effektive måde er 
der identificeret syv prioriterede områder: 
børn og teenageres sikkerhed, ældre 
borgeres sikkerhed, trafikanters sikkerhed, 
særlig bløde trafikanter, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, 
forebyggelse af selvpåført skade samt 
forebyggelse af vold. De prioriterede 
områder er fastlagt ved at tage hensyn til 
skadernes sociale konsekvenser og i den 
forbindelse se på skadernes antal og omfang, 
dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

Or. it

Begrundelse

Selv om risikoen for personskader kan berøre forskellige kategorier mennesker, bør man være 
særlig opmærksom på bløde trafikanter, som har større sandsynlighed for at blive skadet. 

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 26
Henstilling til medlemsstaterne

Punkt 1

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne af 
forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 
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sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser

sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser; at etablere tværsektorielt 
samarbejde, som inddrager og styrker 
partnerskaber med berørte parter på lokalt, 
nationalt og internationalt niveau, og som 
tilvejebringer koordination og en integreret 
løsning på personskader og usikkerhed

Or. en

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 27
Henstilling til medlemsstaterne

Punkt 2

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade. Der bør lægges særlig 
vægt på de sociale bestemmende faktorer, 
som forårsager personskader og 
usikkerhed, da den største forskel i 
personskader, dødelighed og sygelighed 
findes mellem fattige og rige lande og 
mellem sociale grupper i de enkelte lande. 
Kløften bliver større på grund af faktorer 
såsom stigende trafik, voksende uligheder i 
forbindelse med indtægt, højere 
arbejdsløshed, faldende social støtte, 
markedsliberalisering, lettere adgang til 
alkohol og dårlige mekanismer til 
lovgivning og håndhævelse.
Arbejdsløse, etniske minoritetsgrupper, 
vandrende arbejdstagere, flygtninge, 
handicappede og hjemløse er særlig udsat.
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Or. en

Begrundelse

1. Det anslås, at 127.000 mennesker dør hvert år som følge af personskader i forbindelse med 
vejtransport, hvoraf 55 % er mellem 15 og 44 år, og at 2,4 millioner bliver skadet eller 
handicappede. 75 % af skaderne rammer mænd. Risikoen for personskader i forbindelse med 
vejtransport, hvis man bor i lav- og mellemindkomstlande er 1,5 gange højere end i 
højindkomstlande. 
2. Næsten 80.000 mennesker dør hvert år som følge af fald, og den højeste dødelighed 
forekommer hos personer over 80. På grund af deres skrøbelighed er der større 
sandsynlighed for, at de ikke blot falder, men også dør som følge heraf. De fleste fald sker i 
eller omkring hjemmet. Fattigdom og usikre bygningskonstruktioner er risikofaktorer for 
børn. Risikoen er dobbelt så stor for mænd i lav- og mellemindkomstlande som for mænd i 
højindkomstlande.
3. Drukning fører til ca. 38.000 dødsfald og er den tredjestørste årsag til dødsfald hos børn i 
alderen 5-14 år. Risikoen for mennesker i lav- og mellemindkomstlande er ni gange så høj 
som for mennesker i højindkomstlande.
4. Forgiftning er årsag til skønsmæssigt 110.000 dødsfald, hvor alkohol står for op til 70 % af 
disse i visse lande, særlig i den østlige halvdel af den europæiske region. Risikoen er 18 
gange så stor for mænd i lav- og mellemindkomstlande som for mænd i højindkomstlande.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 28
Henstilling til medlemsstaterne

Punkt 2

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold 
og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og 
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed omkring 
børn, ældre og bløde trafikanter og speciel 
hensyntagen til sportsskader, skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, vold, 
særlig vold mod kvinder, og selvpåført 
skade

Or. {PT}pt
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Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 29
Henstilling til medlemsstaterne

Punkt 2 a (nyt)

(2a) at træffe foranstaltninger, således at 
databaser om god praksis for forebyggelse 
af personskader bliver baseret på pålidelige 
data, der tager højde for lokale forhold, og 
som underbygges af forskning, der viser 
under hvilke særlige sociale, økonomiske, 
infrastrukturmæssige og kulturelle forhold, 
der gennemføres vellykkede politikker

Or. en

Begrundelse

Det, der fungerer godt i ét land med hensyn til forebyggelse af personskader, fungerer ikke 
nødvendigvis lige så godt i andre lande. Der skal opnås større klarhed om de sociale, 
økonomiske, infrastrukturmæssige og kulturelle forhold, der er bestemmende for politikkers 
effektivitet, regeringers prioriteter, befolkningens modtagelighed og kapaciteten i landenes 
økonomier.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 30
Henstilling til medlemsstaterne

Punkt 3 a (nyt)

(3a) at sikre, at forsikringsselskaber, som 
har adgang til oplysninger om 
personskader, inddrages i overvågningen af 
personskader og sender alle relevante 
oplysninger til medlemsstaterne med 
henblik på at gøre det lettere at fastsætte de 
mekanismer og steder, hvor der oftest sker 
ulykker, og at anvende disse oplysninger til 
at forbedre forebyggelsen

Or. en
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Begrundelse

Det er klart, at forsikringsselskaber har oplysninger om personskader, og det kan hjælpe 
medlemsstaterne med at foretage den bedste prioritering af, hvor pengene bør investeres for 
at forebygge yderligere ulykker. Dette gælder særlig trafikulykker, som forekommer gentagne 
gange bestemte steder på en vej, hvilket indikerer, at der tydeligvis er behov for at ændre 
vejstrukturen.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 31
Henstilling til Kommissionen

Punkt 1

(1) støtte og prioritere, at der inden for 
rammerne af programmet for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og efterfølgende programmer
oprettes et EF-system til overvågning og 
indsamling af data om personskader, som 
medlemsstaterne indgiver på basis af deres 
nationale systemer til overvågning af 
personskader, og sikre, at informationerne i 
databasen gøres lettilgængelige for alle 
berørte parter

(1) støtte og prioritere oprettelsen af et EF-
system til overvågning og indsamling af data 
om personskader, som medlemsstaterne 
indgiver på basis af deres nationale systemer 
til overvågning af personskader, og sikre, at 
informationerne i databasen gøres 
lettilgængelige for alle berørte parter

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette ovennævnte, da et overvågningssystem bør finansieres uafhængigt, fordi 
det er en permanent struktur, som ikke kan finansieres ved hjælp af et program med en 
tidsgrænse. Der er slettet passende passager i teksten, men hvis disse ikke fastslås af 
Miljøudvalget, og aktionerne finansieres ved hjælp af programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2008) og (2007-2013), er det indlysende, at de bør følge 
reglerne og bestemmelserne i disse programmer.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 32
Henstilling til Kommissionen

Punkt 1 a (nyt)



Ekstern oversættelse

AM\635729DA.doc 15/18 PE 380.680v01-00

DA

(1a) i henhold til artikel 251 i traktaten til 
Europa-Parlamentet og Rådet fremsende et 
lovforslag om oprettelse af et EF-system til 
overvågning af personskader, udveksling af 
oplysninger om god praksis og formidling 
af oplysninger som nævnt i punkt 1, 
herunder nærmere oplysninger om 
finansielle virkninger

Or. en

Begrundelse

Ifølge WHO's European Health Report 2005 er en af de væsentligste årsager til 
sygdomsbyrden i WHO's europæiske region udtrykt i Disability Adjusted Life-Years (DALYs) 
eksterne årsager til personskader og forgiftning (14 %), og derfor bør man navnlig lægge 
vægt på og bevilge særlig finansiering til et så vigtigt område. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 33
Henstilling til Kommissionen

Punkt 2

(2) oprette et EF-system til udveksling af 
informationer om god praksis og formidle 
informationerne til berørte parter

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet af punkt 2 er allerede dækket af punkt 1 og 1a (nyt).

Ændringsforslag af Roberta Angelilli og Alessandro Foglietta

Ændringsforslag 34
Henstilling til Kommissionen

punkt 2

(2) oprette et EF-system til udveksling af 
informationer om god praksis og formidle 

(2) oprette et EF-system til udveksling af 
informationer om god praksis og formidle 



Ekstern oversættelse

PE 380.680v01-00 16/18 AM\635729DA.doc

DA

informationerne til berørte parter informationerne til berørte parter, alle 
sundhedsarbejdere, særlig læger, 
sygeplejersker og socialarbejdere, bl.a. ved 
hjælp af en forebyggelseskampagne til den 
brede offentlighed

Or. it

Begrundelse

Forebyggelse og information om sikkerhed er vigtige aspekter, som skal have et skud i 
sundhedssektoren og i sociale kategorier, som er tæt på grupper af mennesker, der er særlig 
udsat, idet der tages hensyn til den vigtige rolle, de spiller i brugernes dagligliv.

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 35
Henstilling til Kommissionen

Punkt 3 a (nyt)

(3a) støtte gennem Samhørighedsfondens 
og strukturfondenes foranstaltninger, som 
omfatter forebyggelse af personskader og 
bedre og sikrere infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 36
Henstilling til Kommissionen

Punkt 4

(4) støtte udvikling af god praksis og 
politikaktioner i relation til de syv 
identificerede prioriterede områder ved brug 
af ressourcer fra programmet for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og efterfølgende 
programmer, den generelle ramme for 
finansiering af Fællesskabets aktioner til 
støtte for forbrugerpolitikken og 

(4) udvikle god praksis og politikaktioner i 
relation til de syv identificerede prioriterede 
områder
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rammeprogrammet for forskning

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at slette ovennævnte, da et overvågningssystem bør finansieres uafhængigt, fordi 
det er en permanent struktur, som ikke kan finansieres ved hjælp af et program med en 
tidsgrænse. Der er slettet passende passager i teksten, men hvis disse ikke fastslås af 
Miljøudvalget, og aktionerne finansieres ved hjælp af programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed (2003-2208) og (2007-2013), er det indlysende, at de bør følge 
reglerne og bestemmelserne i disse programmer.

Ændringsforslag af Giovanni Berlinguer

Ændringsforslag 37
Henstilling til Kommissionen

Punkt 4

(4) støtte udvikling af god praksis og 
politikaktioner i relation til de syv
identificerede prioriterede områder ved brug 
af ressourcer fra programmet for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og efterfølgende programmer, 
den generelle ramme for finansiering af 
Fællesskabets aktioner til støtte for 
forbrugerpolitikken  og rammeprogrammet 
for forskning

(4) støtte udvikling af god praksis og 
politikaktioner i relation til de otte
identificerede prioriterede områder ved brug 
af ressourcer fra programmet for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed og efterfølgende programmer, 
den generelle ramme for finansiering af 
Fællesskabets aktioner til støtte for 
forbrugerpolitikken  og rammeprogrammet 
for forskning; sikre, at der i alle 
efterfølgende programmer til forebyggelse 
af personskader og fremme af sikkerhed 
tages hensyn til sundhedsmæssige 
skævheder, idet der tages hensyn til, at 
manglende adgang til social støtte, ringe 
samhørighed i lokalsamfundet og social 
udstødelse mindsker menneskers evne til at 
modstå sociale konflikter uden at anvende 
vold, herunder selvpåført skade

Or. en

Begrundelse

Større forståelse af, hvordan utilsigtede personskader og vold er forbundet med fattigdom og 
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skævheder, har gjort det muligt at udvikle effektive programmer, som tager fat på problemet 
og tager denne sociale uretfærdighed op. Det har f.eks. vist sig, at hjemmebesøgs- og 
forældretræningsordninger, som er målrettet mod fattige familier med alenemødre eller
-fædre, har begrænset vold mellem personer senere i livet.


