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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 9
Õigusloomega seotud resolutsioon

Lõige 1

1. Lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Ühenduse kehavigastuste järelevalve süsteem on kõigi eeskirjade vähendamiseks tehtavate 
pingutustega vastuolus. Riiklike kehavigastuste järelevalve süsteemide ja riiklike 
kehavigastuste ärahoidmise kavade väljatöötamine tähendab suure halduskoormuse kõrval ka 
märkimisväärseid kulutusi. Ettepanek on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ja on 
ebaproportsionaalne, arvestades, et kogu ELi hõlmaval kehavigastuste ärahoidmisel on 
jõutud praktiliselt enneolematute ohutusnormideni.
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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Enam kui 65 aasta vanused inimesed 
moodustavad 16% kogu ELi elanikkonnast, 
kuid nende arvele langeb tervelt 40% 
surmaga lõppenud kehavigastustest; seega 
on neil surmaga lõppeva kehavigastuse oht 
üle kahe korra suurem ja pikkade luude 
murrud on vanemaealiste inimeste 
haiglasse sattumise peamine põhjus. 

Or. en

Selgitus

Laste ja noorukite kehavigastuste tähtsusele vaatamata saavad kehavigastuste 
statistikaportaali suremusandmete kohaselt ülekaalukalt kõige rohkem vigastusi 
vanemaealised inimesed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Rahvatervist mõjutavad bioloogilised 
erinevused, eetika- ja moraalipõhimõtted, 
keskkond, teabe kättesaadavus ja 
sotsiaalmajanduslikud tingimused.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 5 b (uus)

Sooline aspekt tuleks tuua kõigisse 
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valdkondadesse, sealhulgas ka 
tervishoiupoliitikasse. Tuleks astuda 
samme soopõhiste kvantitatiivsete 
uuringute läbiviimiseks ja kohaldada 
ressursside jaotamisel soopõhise 
eelarvestamise põhimõtet.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 5 c (uus)

(5 c) Naistevastane koduvägivald on 
peamine 16 kuni 44 aasta vanuste naiste 
surma ja invaliidistumise põhjus, asudes 
eespool vähist, liiklusõnnetustest ja isegi 
sõdadest.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 6

(6) Kehavigastuste risk jaotub nii 
liikmesriikide kui ka sotsiaalsete rühmade
vahel ebaühtlaselt. Kehavigastuse tagajärjel 
surmasaamise risk on kõrgeima vigastuste 
määraga liikmesriigis viis korda suurem kui 
madalaima vigastuste määraga liikmesriigis.

Kehavigastuste risk jaotub liikmesriikide 
vahel ebaühtlaselt ning muutub sõltuvalt 
keskkonna-, töö- ja sotsiaalsetest 
tingimustest, soost ning vanusest.
Kehavigastuse tagajärjel surmasaamise risk 
on kõrgeima vigastuste määraga 
liikmesriigis viis korda suurem kui 
madalaima vigastuste määraga liikmesriigis.

Or. it

Selgitus

Oluline on näidata, et riskitegureid määravad sellised objektiivsed tingimused nagu inimesi 
ümbritsev keskkond (kodune ja töökeskkond jne) ja ohustatud isikute individuaalsed näitajad, 
näiteks vanus, sugu jms.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 7

(7) Erinevalt paljudest teistest haiguse või 
enneaegse surma põhjustest saab 
kehavigastusi ära hoida, muutes meie 
elukeskkonna ja kasutatavad tooted ning 
teenused ohutumaks. On arvukalt tõendeid 
õnnetusjuhtumite meetmete tõestatud 
tõhususe kohta, mida ei ole veel kogu 
ühenduse ulatuses laialdaselt kohaldatud.

(7) Erinevalt paljudest teistest haiguse või 
enneaegse surma põhjustest saab 
kehavigastusi ära hoida, muutes meie 
elukeskkonna ja kasutatavad tooted ning 
teenused ohutumaks. Ka laiema 
rahvatervise alase lähenemisviisi 
omaksvõtmine võib kehavigastustele ja 
vägivallale makstavat lõivu oluliselt 
vähendada. On arvukalt tõendeid 
õnnetusjuhtumite meetmete tõestatud 
tõhususe kohta, mida ei ole veel kogu 
ühenduse ulatuses laialdaselt kohaldatud.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 8

(8) Enamik nendest meetmetest on osutunud 
tasuvaks, kuna tervishoiusüsteemide 
ennetusest saadav kasu ületab sageli 
abimissiooni kulutusi mitmeid kordi.

(8) Enamik nendest meetmetest on osutunud 
inimeste elu ja tervise kaitsmisel tasuvaks, 
kuna tervishoiusüsteemide ennetusest saadav 
kasu ületab sageli abimissiooni kulutusi 
mitmeid kordi. Majanduslike ja 
tervishoiukulude kõrval ei tohiks 
alahinnata ka inimkaotusi ja ühiskonna 
tegelikke kulusid, kuna majanduslikud ja 
tervishoiukulud ei hõlma lööke, mis 
tabavad ohvrite peresid, kohalikke 
kogukondi, töökohti, koole ja sotsiaalseid 
tugivõrgustikke.

Or. en

Selgitus

Esmatähtsaks tuleks pidada inimesi, ohvreid ja ühiskonna toetust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 10

(10) Seega on vaja töötada välja 
kehavigastuste järelevalve ja aruandluse 
süsteem, mis võiks tagada kooskõlastatud 
lähenemisviisi liikmesriikides, et arendada ja 
kehtestada kehavigastuste ärahoidmise 
riiklikud põhimõtted, sealhulgas parimate 
tavade vahetus. Sellist süsteemi arendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
septembri 2002. aasta otsuse nr 
1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse tegevusprogramm rahvatervise 
valdkonnas (aastateks 2003–2008) ja mis 
tahes jätkuprogrammide alusel, ning 
kõnealune süsteem luuakse kehavigastuste 
riikliku järelevalve ja aruandluse põhjal, mis 
tuleb välja töötada ühtsel ja ühtlustatud 
viisil. 

(10) Seega on vaja töötada välja 
kehavigastuste järelevalve ja aruandluse 
süsteem, mis võiks tagada kooskõlastatud 
lähenemisviisi liikmesriikides, et arendada ja 
kehtestada kehavigastuste ärahoidmise 
riiklikud põhimõtted, sealhulgas parimate 
tavade vahetus. Selline süsteem luuakse 
kehavigastuste riikliku järelevalve ja 
aruandluse põhjal, mis tuleb välja töötada 
ühtsel ja ühtlustatud viisil.

Or. en

Selgitus

Vastav lõik jäetakse välja seetõttu, et järelevalvesüsteemi tuleks rahastada eraldi, kuna see on 
alaline struktuur, mida ei saa rahastada ajaliselt piiratud programmi vahenditest. Vastavad 
lõigud jäeti tekstist välja, aga kui keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kärpeid 
heaks ei kiida ja nimetatud meetmeid rahastatakse ühenduse tervishoiu 
tegevusprogrammidest aastateks 2003–2008 ja 2007–2013, on ilmne, et seejuures tuleb 
järgida nende programmide reglementi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Kehavigastuste järelevalve süsteemi 
tuleks kaasata käimasolevad kehavigastuste 
alased programmid ning kehavigastuste 
andmebaasid ja värgustikud, mida 
komisjon on juba ulatuslikult rahastanud. 
See on absoluutselt vajalik samm, et 
saavutada sünergiat ning kärpida kulusid 
tänu juba toimivate mehhanismide 
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kasutamisele.

Or. en

Selgitus

Kehavigastuste alaste programmide ning kehavigastuste andmebaaside ja võrgustike 
loomiseks ja käivitamiseks on juba eraldatud Euroopa Komisjoni vahendeid. Sünergia ja 
maksimaalne tasuvus saavutatakse üksnes juhul, kui need kaasatakse kehavigastuste 
järelevalve süsteemi väljatöötamisse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 10 b (uus)

(10 b) Kui praegused kehavigastuste 
järelevalve- ja kontrollisüsteemid osutuvad 
mõnele liikmesriigile liiga kulukaks, tuleks 
kasutada alternatiivseid süsteeme, näiteks 
selliseid, mis tuginevad haiglate statistika 
põhjal koostatud ja kergemini 
kättesaadavatele "minimaalsetele 
andmekogumitele".

Or. en

Selgitus

On selge, et kui kõik liikmesriigid ei suuda juba olemasolevaid süsteeme rahaliselt toetada, 
tuleb kehavigastusi käsitlevate andmete kogumise tagamiseks kasutada muid võimalusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 10 c (uus)

(10 c) Tagamaks, et "parimad tavad" 
tõepoolest teenivad iga üksiku riigi võimeid 
ja vajadusi, tuleks toetada institutsioonide 
väljaarendamist ja inimressursside arengut 
ning teadusuuringuid, eriti riikides, mille 
arvele langeb suurim osa välditavatest 
kehavigastustest.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 10 d (uus)

(10 d) Kui käesolevast soovitusest 
tulenevaid meetmeid rahastatakse 
ühenduse tervishoiu tegevusprogrammidest 
aastateks 2003–2008 ja 2007–2013, 
järgitakse nimetatud programmide 
reglementi. 

Or. en

Selgitus

Vastav lõik jäetakse välja seetõttu, et järelevalvesüsteemi tuleks rahastada eraldi, kuna see on 
alaline struktuur, mida ei saa rahastada ajaliselt piiratud programmi vahenditest. Vastavad 
lõigud jäeti tekstist välja, aga kui keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kärpeid 
heaks ei kiida ja nimetatud meetmeid rahastatakse ühenduse tervishoiu 
tegevusprogrammidest aastateks 2003–2008 ja 2007–2013, on ilmne, et seejuures tuleb 
järgida nende programmide reglementi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
kaheksa esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, tööl 
saadavate kehavigastuste ja töökohtade 
ebaturvalisuse, spordivigastuste, toodete ja 
teenuste tekitatud kehavigastuste ning 
tahtlikult enese poolt tekitatud 
kehavigastuste ja vägivalla ärahoidmine. 
Kõnealuste esmatähtsate valdkondade 
kindlaksmääramisel on arvesse võetud 
kehavigastuste sotsiaalset mõju vigastuste 
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abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Kehavigastustega kaasnevate haiguste ja töökohtade ebaturvalisuse ärahoidmine on oluline, 
kuna see puudutab töötava rahvastiku elu ning vajab enam tähelepanu selle osatähtsuse tõttu 
ühiskonnas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

(11) Kehavigastuste ärahoidmise 
lahendamiseks kõige tõhusamal viisil on 
kindlaks määratud seitse esmatähtsat 
valdkonda: laste ja noorukite ning 
vanaemaealiste kodanike ja vähem kaitstud 
liiklejate ohutus, spordivigastuste, toodete ja 
teenuste tekitatud kehavigastuste ning 
tahtlikult enese poolt tekitatud 
kehavigastuste ja vägivalla ärahoidmine. 
Kõnealuste esmatähtsate valdkondade 
kindlaksmääramisel on arvesse võetud 
kehavigastuste sotsiaalset mõju vigastuste 
arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Vastav lõik jäetakse välja seetõttu, et järelevalvesüsteemi tuleks rahastada eraldi, kuna see on 
alaline struktuur, mida ei saa rahastada ajaliselt piiratud programmi vahenditest. Vastavad 
lõigud jäeti tekstist välja, aga kui keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kärpeid 
heaks ei kiida ja nimetatud meetmeid rahastatakse ühenduse tervishoiu 
tegevusprogrammidest aastateks 2003–2008 ja 2007–2013, on ilmne, et seejuures tuleb 
järgida nende programmide reglementi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ning eelkõige naistevastase vägivalla
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 11

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
vähem kaitstud liiklejate ohutus, 
spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks määratud 
seitse esmatähtsat valdkonda: laste ja 
noorukite ning vanaemaealiste kodanike ja 
liiklejate, eelkõige vähem kaitstud liiklejate 
ohutus, spordivigastuste, toodete ja teenuste 
tekitatud kehavigastuste ning tahtlikult enese 
poolt tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on arvesse 
võetud kehavigastuste sotsiaalset mõju 
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vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

vigastuste arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Or. it

Selgitus

Kuigi kehavigastuste oht võib puudutada mitmesuguseid inimrühmi, tuleks erilist tähelepanu 
pöörata ohustatud kasutajatele, kes võivad suurema tõenäosusega kehavigastusi saada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 26
Soovitus liikmesriikidele

Punkt 1

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega;

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja 
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega; arendama sektoritevahelist 
koostööd, hõlmates ja tugevdades 
partnerlussuhteid sidusrühmadega 
kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel 
tasandil ning rakendades kooskõlastatud ja 
ühtseid abinõusid kehavigastuste ja 
ebaturvalisuse vastu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 27
Soovitus liikmesriikidele

Punkt 2

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
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kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel; 

kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel. Eelkõige tuleks 
pöörata tähelepanu kehavigastusi ja 
ebaturvalisust esile kutsuvatele 
määravatele sotsiaalsetele teguritele: 
kehavigastuste, suremuse ja haigestumuse 
määrade suurimad erinevused ilmnevad 
rikaste ja vaesemate riikide ning sama riigi 
erinevate ühiskonnaklasside vahel. See 
lõhe suureneb selliste tegurite tõttu nagu 
liikluse tihenemine, tuluerinevuste 
suurenemine, tööpuuduse kasv, ühiskonna 
toetuse vähenemine, turgude 
liberaliseerimine, alkoholi parem 
kättesaadavus ning puudulikud 
reguleerimis- ja jõustamismehhanismid.
Eriti ohustatud on töötud, etnilised 
vähemusrühmad, põgenikud, puuetega ja 
kodutud inimesed;

Or. en

Selgitus

1. Arvestuslikult hukkub igal aastal liiklusõnnetustes 127 000 inimest, kellest 55% on vanuses 
15–44 aastat, ning 2,4 miljonit inimest saab viga või invaliidistub. 75 protsenti õnnetustest 
toimub meestega. Madala ja keskmise sissetulekuga riikides elavatel inimestel on 
liiklusõnnetusse sattumose oht 1,5 korda suurem kui suure sissetulekuga riikide elanikel. 
2. Kukkumise tagajärjel sureb aastas ligi 80 000 inimest, kusjuures suremus on suurim enam 
kui 80 aasta vanuste isikute hulgas. Nõtruse tõttu on sellistel inimestel suurem tõenäosus 
mitte üksnes kukkuda, vaid ka selle tagajärjel surma saada. Enamikul juhtudel kukutakse 
kodus või koduümbruses. Laste jaoks on riskiteguriteks vaesus ja ebaturvalise 
konstruktsiooniga hooned. Madala ja keskmise sissetulekuga riikide meestel on vastav oht 
kaks korda suurem kui suure sissetulekuga riikides elavatel meestel.
3. Uppumissurma esineb umbes 38 000 korral aastas ja uppumine on 5–14 aasta vanuste 
laste seas tähtsuselt kolmas surmapõhjus. Madala ja keskmise sissetulekuga riikide elanikel 
on oht uppuda 9 korda suurem kui suure sissetulekuga riikide elanikel.
4. Mürgituse tagajärjel sureb arvestuslikult 110 000 inimest aastas, kusjuures mõnes riigis, 
eriti Ida-Euroopas on kuni 70 protsendil juhtudest tegu alkoholimürgitusega. Madala ja 
keskmise sissetulekuga riikide meestel on vastav oht 18 korda suurem kui suure sissetulekuga 
riikides elavatel meestel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 28
Soovitus liikmesriikidele

Punkt 2

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla tõttu 
tekitatud ja tahtlikult enese poolt tekitatud 
vigastuste ärahoidmisel; 

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
edendades ohutust ja rakendades selliseid 
riiklikke plaane, pöörates erilist tähelepanu 
lastele, eakatele inimestele ja vähem kaitstud 
liiklejatele, eelkõige spordivigastuste, 
toodete ja teenuste tekitatud, vägivalla (eriti 
naistevastase vägivalla) tõttu tekitatud ja 
tahtlikult enese poolt tekitatud vigastuste 
ärahoidmisel; 

Or. pt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 29
Soovitus liikmesriikidele

Punkt 2 a (uus)

2 a) võtma meetmeid, et kehavigastuste 
ärahoidmise häid tavasid kajastavad 
andmebaasid tugineksid usaldusväärsetele 
andmetele, mille juures võetakse arvesse 
kohalikke olusid, ja et andmeid toetaksid 
teadusuuringud, mis kajastavad 
konkreetseid majandus-, sotsiaalseid, 
kultuurilised ja infrastruktuuri iseärasusi, 
mille raames edukat poliitikat teostatakse;

Or. en

Selgitus

Abinõud, mis ühes riigis kehavigastuste ärahoidmisel hästi toimivad, ei pruugi olla sama 
edukad mõnes teises riigis. Tuleks saada enam selgust sotsiaalsetes, majanduslikes, 
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poliitilistes, kultuurilistes ja infrastruktuurialastes oludes, mis määravad poliitika 
tulemuslikkuse, valitsuste prioriteedid, elanike vastuvõtlikkuse meetmetele ja riikide 
majandusliku võimekuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 30
Soovitus liikmesriikidele

Punkt 3 a (uus)

3 a) tagama, et kindlustusfirmad, kellel on 
juurdepääs kehavigastusi puudutavatele 
andmetele, kaasataks kehavigastuste 
järelevalve protsessi ja et nad edastaksid 
kõik asjakohased andmed liikmesriikidele, 
et oleks hõlpsam välja selgitada 
mehhanisme ja asukohti, kus õnnetused 
kõige sagedamini toimuvad, ning 
parandada selle teabe abil ennetustegevust.

Or. en

Selgitus

On selge, et kindlustusfirmadel on kehavigastusi puudutavaid andmeid ja et need aitaksid 
liikmesriikidel välja selgitada, kuhu tuleks investerida, et tulevikus õnnetusi ära hoida. Eriti 
vajalik on see seoses liiklusõnnetustega, mis toimuvad ikka ja jälle samades kohtades, 
näidates selgelt, et vastaval maanteel tuleb midagi muuta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 31
Soovitus komisjonile

Punkt 1

1) toetama ja eelistama ühenduse 
rahvatervise programmi raamistikus ja 
jätkuprogrammides kogu ühendust hõlmava 
kehavigastuste järelevalvesüsteemi 
kehtestamist, kogudes liikmesriikide 
andmeid kehavigastuste kohta nende riiklike 
järelevalvesüsteemide alusel, ja tegema 
andmebaasis oleva teabe hõlpsalt 
kättesaadavaks kõikidele sidusrühmadele;

1) toetama ja eelistama kogu ühendust 
hõlmava kehavigastuste järelevalvesüsteemi 
kehtestamist, kogudes liikmesriikide 
andmeid kehavigastuste kohta nende riiklike 
järelevalvesüsteemide alusel, ja tegema 
andmebaasis oleva teabe hõlpsalt 
kättesaadavaks kõikidele sidusrühmadele;
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Or. en

Selgitus

Vastav lõik jäetakse välja seetõttu, et järelevalvesüsteemi tuleks rahastada eraldi, kuna see on 
alaline struktuur, mida ei saa rahastada ajaliselt piiratud programmi vahenditest. Vastavad 
lõigud jäeti tekstist välja, aga kui keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kärpeid 
heaks ei kiida ja nimetatud meetmeid rahastatakse ühenduse tervishoiu 
tegevusprogrammidest aastateks 2003–-2008 ja 2007–2013, on ilmne, et seejuures tuleb 
järgida nende programmide reglementi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 32
Soovitus komisjonile

Punkt 1 a (uus)

1 a) esitama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vastavalt asutamislepingu 
artiklile 251 ja punktis 1 viidatule õigusakti 
ettepaneku, milles nähakse ette rajada kogu 
ühendust hõlmav kehavigastuste 
järelevalve süsteem teabe levitamiseks ja 
häid tavasid puudutava teabe vahetamiseks, 
koos üksikasjadega selle finantsmõju 
kohta; 

Or. en

Selgitus

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2005. aasta Euroopa tervisearuande kohaselt on 
haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastate (DALY) mõttes WHO Euroopa piirkonnas ühed 
tähtsaimad haiguskoormuse põhjustajad kehavigastuste ja mürgituste välised põhjused (14%) 
ning seetõttu tuleks sellisele olulisele küsimusele pöörata erilist tähelepanu ja seda eraldi 
rahastada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 33
Soovitus komisjonile

Punkt 2

2) kehtestama kogu ühendust hõlmava 
heade tavade teabevahetuse mehhanism ja 

välja jäetud
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levitama kõnealust teavet asjakohastele 
sidusrühmadele;

Or. en

Selgitus

Punkti 2 sisu on juba kaetud punktiga 1 ja punktiga 1 a (uus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Muudatusettepanek 34
Soovitus komisjonile

Punkt 2

2) kehtestama kogu ühendust hõlmava heade 
tavade teabevahetuse mehhanism ja levitama 
kõnealust teavet asjakohastele 
sidusrühmadele;

2) kehtestama kogu ühendust hõlmava heade 
tavade teabevahetuse mehhanismi ja 
levitama kõnealust teavet asjakohastele 
sidusrühmadele, kõigile 
tervishoiutöötajatele, eelkõige arstidele, 
õdedele ja sotsiaaltöötajatele, muuhulgas 
ka üldsusele suunatud ennetuskampaania 
abil;

Or. it

Selgitus

Ennetustegevus ja ohutusalane teave on tähtsad küsimused, mida tuleb oluliselt arendada nii 
tervishoiusektoris kui ka eriliselt ohustatud elanikkonnarühmadele lähedastes 
ühiskonnakihtides, arvestades nende olulist tähtsust kasutajate igapäevaelus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 35
Soovitus komisjonile

Punkt 3 a (uus)

3 a) toetama Ühtekuuluvusfondi ja 
struktuurifondide kaudu meetmeid, mis 
hõlmavad kehavigastuste ärahoidmist ning 
paremat ja ohutumat infrastruktuuri;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 36
Soovitus komisjonile

Punkt 4

4) toetama heade tavade ja poliitiliste 
meetmete väljatöötamist seitsme 
kindlaksmääratud eelisvaldkonna suhtes, 
kasutades ühenduse rahvatervise 
programmiga ja selle jätkuprogrammidega 
ette nähtud vahendeid, ja tarbijapoliitika 
toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete 
rahastamise üldist raamistikku ning 
teadusuuringute raamprogrammi;

4) töötama välja head tavad ja poliitilised
meetmed seitsme kindlaksmääratud 
eelisvaldkonna suhtes; 

Or. en

Selgitus

Vastav lõik jäetakse välja seetõttu, et järelevalvesüsteemi tuleks rahastada eraldi, kuna see on 
alaline struktuur, mida ei saa rahastada ajaliselt piiratud programmi vahenditest. Vastavad 
lõigud jäeti tekstist välja, aga kui keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon kärpeid 
heaks ei kiida ja nimetatud meetmeid rahastatakse ühenduse tervishoiu 
tegevusprogrammidest aastateks 2003–2008 ja 2007–2013, on ilmne, et seejuures tuleb 
järgida nende programmide reglementi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Giovanni Berlinguer

Muudatusettepanek 37
Soovitus komisjonile

Punkt 4

4) toetama heade tavade ja poliitiliste 
meetmete väljatöötamist seitsme
kindlaksmääratud eelisvaldkonna suhtes, 
kasutades ühenduse rahvatervise 
programmiga ja selle jätkuprogrammidega 
ette nähtud vahendeid, ja tarbijapoliitika 
toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete 
rahastamise üldist raamistikku ning 
teadusuuringute raamprogrammi;

4) toetama heade tavade ja poliitiliste 
meetmete väljatöötamist kaheksa
kindlaksmääratud eelisvaldkonna suhtes, 
kasutades ühenduse rahvatervise 
programmiga ja selle jätkuprogrammidega 
ette nähtud vahendeid, ja tarbijapoliitika 
toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete 
rahastamise üldist raamistikku ning 
teadusuuringute raamprogrammi; tagama, et 
kõigis kehavigastuste ärahoidmise ja ohutuse 
edendamise jätkuprogrammides võetakse 
arvesse ebavõrdseid tervisealaseid tingimusi, 
arvestades, et ühiskonna toetuse 
kättesaamatus, nõrk ühtekuuluvustunne ja 
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sotsiaalne tõrjutus kahandavad inimeste 
võimet taluda sotsiaalseid konflikte, ilma et 
nad muutuksid vägivaldseks, sealhulgas 
vägivaldseks iseenda vastu;

Or. en

Selgitus

Parem arusaamine tahtmatute kehavigastuste seotusest vaesuse ja ebavõrdsusega on aidanud 
välja töötada tulemuslikke programme selle probleemi ja vastava sotsiaalse ebaõigluse 
leevendamiseks. Näiteks on tõendeid, et koduvisiitide ja vanemakoolituse programmid 
vaestele üksikvanematele on aidanud vähendada edasises elus inimestevahelist vägivalda.


	635729et.doc

