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Kathy Sinnott
a sérülések megelőzéséről és a biztonság elősegítéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló 
javaslatról 

Ajánlásra irányuló javaslat (COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 9

Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

A közösségi sérülésmegfigyelési rendszer kialakítása ellentétes minden deregulációs 
törekvéssel. A nemzeti sérülésmegfigyelési rendszerek és a nemzeti sérülésmegelőzési tervek 
létrehozása nemcsak nagyfokú közigazgatási terhet, hanem jelentős költséget is jelent. A 
javaslat ellentétes a szubszidiaritás elvével és aránytalan, figyelembe véve, hogy a 
sérülésmegelőzés EU-szerte szinte példátlan biztonsági előírásokat hozott létre.



PE 380.680v01-00

2/18 AM\635729HU.doc

Külső fordítás

HU

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 10
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A 65 évnél idősebbek az EU teljes 
népességének 16%-át teszik ki, de a halálos 
kimenetelű sérülések aránytalanul nagy
részét, 40%-át szenvedik el; így az 
időseknek több mint kétszer akkora esélyük 
van egy halálos kimenetelű sérülés 
elszenvedésére, és a hosszú csontok törése 
az idősek kórházba kerülésének legfőbb 
oka.

Or. en

Indokolás

A gyermekek és serdülők által elszenvedett sérülések súlyától függetlenül, a legtöbb sérülés az 
idősek körében következik be a sérüléseket nyilvántartó portálon megjelentetett halálozási 
adatok szerint. 

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 11
(5a) preambulumbekezdés  (új)

(5a) A közegészségügyet a következő 
tényezők befolyásolják: a biológiai 
különbségek, az etnikai és erkölcsi elvek, a 
környezet, az információhoz való 
hozzáférés és a társadalmi-gazdasági 
feltételek.

Or. pt
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Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 12
(5b) preambulumbekezdés (új)

(5b) A nemeket figyelembe vevő 
megközelítésnek minden terület – beleértve 
az egészségügyi szakpolitikát is – részévé 
kell válnia. Lépéseket kell tenni a nemeket 
alapul vevő mennyiségi kutatások elvégzése 
és a költségvetésnek a nemi esélyegyenlőség 
érvényesítése mellett történő kidolgozása
elvét alkalmazó forrásfelosztás érdekében.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 13
(5c) preambulumbekezdés (új)

(5c) A nők otthoni bántalmazása a 16 és 44 
éves nők körében bekövetkezett halálesetek
és rokkantság legfőbb kiváltó oka, 
megelőzve a rákos megbetegedéseket, a 
közúti baleseteket és még a háborús 
sérüléseket is.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Módosítás: 14
(6) preambulumbekezdés

(6) A sérülésveszély nem oszlik meg 
egyenlően sem a tagállamok, sem a 
társadalmi csoportok között. A sérülés 
következtében bekövetkező halál kockázata 
öt az egyhez a legmagasabb illetve a 
legalacsonyabb sérülési arányszámmal 

(6) A sérülésveszély nem oszlik meg 
egyenlően a tagállamok között, függ a 
környezeti, munkahelyi és szociális 
feltételektől, az életkortól és az érintettek
nemétől is. A sérülés következtében 
bekövetkező halál kockázata öt az egyhez a 
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rendelkező tagállamokban. legmagasabb illetve a legalacsonyabb 
sérülési arányszámmal rendelkező 
tagállamokban.

Or. it

Indokolás

Fontos megemlíteni, hogy a rizikófaktorokat olyan objektív feltételek határozzák meg, mint az 
emberek környezete (otthoni környezet, munkahely stb.) és a veszélyeztetettek személyes 
tényezői, például az életkoruk, a nemük stb.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 15
(7) preambulumbekezdés

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével. A 
balesetmegelőzés egyes – a Közösségben 
még nem kellően elterjedt – módszereinek 
hatékonysága ma már nyilvánvalóan 
bebizonyosodott.

(7) A betegségek vagy a korai elhalálozás 
számos más okával szemben a sérülések 
megelőzhetők környezetünk, és az általunk 
használt termékek és szolgáltatások 
biztonságosabbá tételével. Egy átfogó
közegészségügyi fellépés elfogadása szintén 
jelentősen csökkentheti a sérülések és az 
erőszak áldozatainak számát. A 
balesetmegelőzés egyes – a Közösségben 
még nem kellően elterjedt – módszereinek 
hatékonysága ma már nyilvánvalóan 
bebizonyosodott.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 16
(8) preambulumbekezdés

(8) E módszerek legnagyobb része 
költséghatékony, mivel a megelőzésből az 
egészségügyi rendszerek számára származó 
haszon az orvosi beavatkozás költségeinek 

(8) E módszerek legnagyobb része 
költséghatékony az emberek épségének és 
életének megőrzése tekintetében, mivel a 
megelőzésből az egészségügyi rendszerek 
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gyakran többszöröse. számára származó haszon az orvosi 
beavatkozás költségeinek gyakran 
többszöröse. Az egészségügyi és gazdasági 
költségeken túl nem szabad alábecsülni az 
emberi áldozatot és a társadalom által 
fizetett valós költséget, mivel az 
egészségügyi és gazdasági költségek nem 
fedezik az áldozatok családjaira és a 
szociális támogatói hálózatokra vagy a 
közösségekre, munkahelyekre és iskolákra 
háruló következményeket.

Or. en

Indokolás

Elsőbbséget kell élvezniük az embereknek, az áldozatoknak és a szociális támogatásnak.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 17
(10) preambulumbekezdés

(10)  Ezért látszik szükségesnek egy olyan, a 
sérülések megfigyelésére és jelentésére 
irányuló rendszer kidolgozása, amely 
biztosítaná, hogy a tagállamok 
összehangoltan lépjenek fel a sérülések 
megelőzésére irányuló nemzeti politikáik 
kidolgozása során csakúgy, mint a helyes 
gyakorlatok cseréje folyamán. Ezt a 
rendszert a közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program (2003-2008) 
elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
1786/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat és a későbbi programok 
keretében kell kidolgozni; e rendszernek a 
koherens és összehangolt módon 
kifejlesztendő sérüléseket figyelő és jelentő 
nemzeti rendszerekre kell támaszkodnia.

(10) Ezért látszik szükségesnek egy olyan, a 
sérülések megfigyelésére és jelentésére 
irányuló rendszer kidolgozása, amely 
biztosítaná, hogy a tagállamok 
összehangoltan lépjenek fel a sérülések 
megelőzésére irányuló nemzeti politikáik 
kidolgozása során csakúgy, mint a helyes 
gyakorlatok cseréje folyamán. E rendszernek 
a koherens és összehangolt módon 
kifejlesztendő sérüléseket figyelő és jelentő 
nemzeti rendszerekre kell támaszkodnia.

Or. en
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Indokolás

A törlésre azért került sor, mert egy megfigyelőrendszernek önálló finanszírozásúnak kell 
lennie, hiszen ez egy állandó szervezet, amelyet nem lehet egy időkorláttal rendelkező 
programmal finanszírozni. Sor került a megfelelő részek törlésére a szövegben, ugyanakkor 
ha ezeket nem hozza létre a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, és ha ezeket az intézkedéseket a közegészségügyre vonatkozó közösségi programból 
(2003–2008) és (2007–2013) finanszírozzák, akkor egyértelmű, hogy ezeknek az említett
programokban meghatározott szabályokat és előírásokat kell követniük.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 18
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) A sérülésmegfigyelési rendszerbe be 
kell építeni a sérülésekre vonatkozó
meglévő programokat és a Közösség által 
már finanszírozott, sérüléseket nyilvántartó 
adatbázisokat és hálózatokat. Ez a lépés 
feltétlenül szükséges a szinergiák
létrejöttéhez és a költségek csökkentéséhez 
már működő mechanizmusok felhasználása 
útján.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság már biztosított forrásokat a sérülésekre vonatkozó programok és a 
sérüléseket nyilvántartó adatbázisok és hálózatok létrehozásához és elindításához. Csak akkor 
lehet együttműködést és maximális költséghatékonyságot elérni, ha ezeket beépítik a 
sérülésmegfigyelő rendszer kialakításába. 

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 19
(10b) preambulumbekezdés (új)

(10b) Ha a fennálló sérülésmegfigyelési és 
-vizsgáló rendszereket néhány tagállam 
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anyagilag nem engedheti meg magának, 
akkor másik rendszert kell használni, 
például egy, a kórházi statisztikákon 
alapuló, könnyebben hozzáférhető
„minimális adatállományra” támaszkodó
rendszert.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy amennyiben a már létrehozott rendszert nem minden tagállam tudja 
anyagilag támogatni, akkor más módon kell a sérülésekre vonatkozó adatgyűjtést biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 20
(10c) preambulumbekezdés (új)

(10c) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
„helyes gyakorlatok” valóban minden egyes 
ország szükségleteit és kapacitását 
szolgálják, támogatni kell az intézmények 
kiépítését, az emberi erőforrás kialakítását
és a kutatást, különösen azokban az 
országokban, amelyekben a megelőzhető 
sérülések száma a legmagasabb.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 21
(10d) preambulumbekezdés (új)

(10d) Amennyiben ezen ajánlás 
intézkedéseit a közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program (2003–2008) 
és (2007–2013) finanszírozza, akkor ezek az 
említett programokban meghatározott 
szabályokat és előírásokat követik. 
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Or. en

Indokolás

A törlésre azért került sor, mert egy megfigyelőrendszernek önálló finanszírozásúnak kell 
lennie, hiszen ez egy állandó szervezet, amelyet nem lehet egy időkorláttal rendelkező 
programmal finanszírozni. Sor került a megfelelő részek törlésére a szövegben, ugyanakkor 
ha ezeket nem hozza létre a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, és ha ezeket az intézkedéseket a közegészségügyre vonatkozó közösségi programból 
(2003–2008) és (2007–2013) finanszírozzák, akkor egyértelmű, hogy ezeknek az említett 
programokban meghatározott szabályokat és előírásokat kell követniük.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 22
(11) preambulumbekezdés

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program1 forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében 
nyolc elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sérülések 
megelőzése és a munkahelyi 
veszélyeztetettség, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották.

Or. en

  
1 HL L 271., 2002.10.9., 1. o.
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Indokolás

A sérüléssel járó betegségek és a munkahelyi veszélyhelyzetek megelőzése rendkívül fontos, 
mivel a foglalkoztatottak életét érinti, és mivel a társadalomban betöltött szerepének nagyobb 
figyelmet kell szentelni.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 23
(11) preambulumbekezdés

(11)  A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

(11)  A sérülések lehető leghatékonyabb 
megelőzése érdekében hét elsődleges 
területet határoztak meg: a gyermekek és 
serdülők biztonsága, az idősek biztonsága, a 
a közúti közlekedésben résztvevők 
biztonsága, a sportsérülések megelőzése, a 
termékek és szolgáltatások okozta sérülések 
megelőzése, az önkárosítás megelőzése és az 
erőszak megelőzése. Ezeket az elsőbbséget 
élvező területeket a sérülések társadalmi 
hatásának (számának és súlyosságának) 
figyelembe vételével, a beavatkozások 
hatékonyságának bizonyítékai, valamint a 
tervezett intézkedések tagállamokbeli 
sikeres végrehajhatósága alapján 
választották ki.

Or. en

Indokolás

A törlésre azért került sor, mert egy megfigyelőrendszernek önálló finanszírozásúnak kell 
lennie, hiszen ez egy állandó szervezet, amelyet nem lehet egy időkorláttal rendelkező 
programmal finanszírozni. Sor került a megfelelő részek törlésére a szövegben, ugyanakkor 
ha ezeket nem hozza létre a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, és ha ezeket az intézkedéseket a közegészségügyre vonatkozó közösségi programból 
(2003–2008) és (2007–2013) finanszírozzák, akkor egyértelmű, hogy ezeknek az említett 
programokban meghatározott szabályokat és előírásait kell követniük.
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Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 24
(11) preambulumbekezdés

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak, különösen a nők 
bántalmazásának, megelőzése. Ezeket az 
elsőbbséget élvező területeket a sérülések 
társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Módosítás: 25
(11) preambulumbekezdés

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 

(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek 
biztonsága, a közúti közlekedésben 
résztvevők, különösen a sérülésveszélynek 
kitettek biztonsága, a sportsérülések 
megelőzése, a termékek és szolgáltatások 
okozta sérülések megelőzése, az önkárosítás 
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Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Or. it

Indokolás

Habár a sérülésveszély többféle csoportot érinthet, különleges figyelmet kell szentelni a 
sérülésveszélynek kitett személyeknek, akik nagyobb valószínűséggel sérülnek meg.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 26
Ajánlás a tagállamok részére

(1) bekezdés

(1) Fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén;

(1) Fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén. Fejlesszenek 
ki együttműködést a szektorok között, amely 
magába foglalja és erősíti az érdekeltekkel 
meglévő partnerséget helyi, nemzeti, és 
nemzetközi szinten, és amely biztosítja az
együttműködést és a sérülésekkel és a 
veszéllyel szembeni integrált fellépést.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 27
Ajánlás a tagállamok részére

(2) bekezdés

(2) Hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre.

(2) Hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre. Különleges figyelmet kell 
szentelni a sérüléseket és a 
veszélyeztetettséget kiváltó társadalmi 
tényezőknek: a sérülések, a halandóság és 
a megbetegedések száma tekintetében a 
legnagyobb mértékű eltérés a szegényebb és 
gazdagabb országok, valamint az 
országokon belüli társadalmi osztályok
között tapasztalható. A különbség egyre nő 
az olyan tényezők miatt, mint a 
megnövekedett közúti forgalom, a 
jövedelmeknél tapasztalható egyre fokozódó 
egyenlőtlenségek, a növekevő
munkanélküliség, a csökkenő társadalmi 
támogatás, a piac liberalizációja, az 
alkoholhoz való egyre könnyebb hozzájutás 
és a gyenge szabályozási és végrehajtási 
mechanizmusok.
Különösen a munkanélküliek, az etnikai 
kisebbségekhez tartozók, a migráns
munkavállalók, a menekültek, a 
fogyatékkal élők és a hajléktalanok 
veszélyeztetettek;

Or. en
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Indokolás

1. Közúti balesetekben évente mintegy 127 000 ember veszti életét, 55%-uk 15 és 44 év 
közötti, és további 2,4 millióan sérülnek meg vagy válnak rokkanttá. Az esetek hetvenöt 
százalékában férfiak az áldozatok. A közúti balesetek másfélszer akkora veszélyt jelentenek az
alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező országokban élők, mint a magas jövedelemmel 
rendelkező országokban élők számára.
2. Esések következtében évente mintegy 80 000 ember veszti életét, a halandósági ráta a 80 
évnél idősebbek körében a legmagasabb. Törékenységük miatt nemcsak annak nagyobb a 
valószínűsége, hogy el fognak esni, hanem annak is, hogy ennek következtében meghalnak. 
Legtöbbjük a házban vagy a ház körül esik el. A szegénység és a veszélyes kialakítású 
épületek a gyermekekre nézve rizikófaktornak számítanak. A kis és közepes jövedelemmel 
rendelkező országokban élő férfiak kétszer veszélyeztetettebbek a magas jövedelemmel 
rendelkező országokban élő társaiknál.
3. A fulladás mintegy 38 000 halálesetet okoz, és az 5–14 évesek körében a harmadik 
leggyakoribb halálozási ok. A kis és közepes jövedelemmel rendelkező országokban élők 
kilencszer veszélyeztetettebbek a magas jövedelemmel rendelkező országokban élőknél.
4. A mérgezés becslések szerint 110 000 ember halálát okozza, az alkohol pedig – néhány 
országban, különösen a régió keleti felében – e halálesetek 70 százalékáért felelős. A kis és 
közepes jövedelemmel rendelkező országokban élő férfiak tizennyolcszor veszélyeztetettebbek 
a magas jövedelemmel rendelkező országokban élő társaiknál

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 28
Ajánlás a tagállamok részére

(2) bekezdés

(2) Hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak és az önkárosítás okozta 
sérülésekre.

(2) Hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, valamint 
az erőszak, különösen a nők bántalmazása, 
és az önkárosítás okozta sérülésekre.
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 29
Ajánlás a tagállamok részére

(2a) bekezdés (új)

(2a) Tegyenek intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a sérülések megelőzésének 
„helyes gyakorlatára” vonatkozó 
adatbázisok valós, a helyi körülményeket 
figyelembe vevő adatokon alapuljanak, és 
hogy ezeket az adatbázisokat olyan kutatás 
támogassa, amely megmutatja azokat a 
konkrét szociális, gazdasági, 
infrastrukturális és kulturális 
körülményeket, melyek között a sikeres 
szakpolitikák végrehajtásra kerülnek;

Or. en

Indokolás

Ami az egyik országban jól működik a sérülésmegelőzés területén, az nem szükségszerűen 
működik ugyanolyan jól egy másik országban. Világosabban kell látni azokat a szociális, 
gazdasági, politikai, kulturális és infrastrukturális körülményeket, amelyek meghatározzák a 
szakpolitikák hatékonyságát, a kormányok prioritásait, a népesség fogékonyságát, és az
országok gazdasági kapacitását.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 30
Ajánlás a tagállamok részére

(3a) bekezdés (új)

(3a) Biztosítsa, hogy a sérülésekre 
vonatkozó adatokhoz hozzáférő 
biztosítótársaságok részesei legyenek a 
sérülésmegfigyelési folyamatnak, és hogy 
minden lényeges adattal ellátják a 
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tagállamokat azon mechanizmusok és 
helyszínek meghatározásának elősegítése 
érdekében, ahol a leggyakrabban történnek 
balesetek, és hogy ezt az információt a 
megelőzés fejlesztésére használják.

Or. en

Indokolás

Nyilvánvaló, hogy a biztosítótársaságok rendelkeznek sérülésekre vonatkozó adatokkal, és 
hogy ez segíthetné a tagállamokat a pénz befektetésére vonatkozó legmegfelelőbb sorrend 
kialakításában a további balestek megelőzése céljából. Ez különösen azon autóbalesetek
esetében lényeges, amelyek rendszeresen ugyanazon az útszakaszon történnek, világosan 
mutatva az úthálózat megváltoztatásának szükségességét.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 31
Ajánlás a Bizottság részére

(1) bekezdés

(1) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program és az 
utódprogramok keretében elsődleges 
feladatként kezelje és támogassa egy, az 
egész Közösségre kiterjedő 
sérülésmegfigyelő rendszer létrehozását, 
amely a tagállamok által nemzeti rendszerük 
alapján közölt adatokat gyűjti; valamint az 
adatbázisban tárolt információt tegye 
könnyen hozzáférhetővé minden érdekelt 
számára;

(1) Elsődleges feladatként kezelje és 
támogassa egy, az egész Közösségre 
kiterjedő sérülésmegfigyelő rendszer 
létrehozását, amely a tagállamok által 
nemzeti rendszerük alapján közölt adatokat 
gyűjti; valamint az adatbázisban tárolt 
információt tegye könnyen hozzáférhetővé 
minden érdekelt számára;

Or. en

Indokolás

A törlésre azért került sor, mert egy megfigyelőrendszernek önálló finanszírozásúnak kell 
lennie, hiszen ez egy állandó szervezet, amelyet nem lehet egy időkorláttal rendelkező 
programmal finanszírozni. Sor került a megfelelő részek törlésére a szövegben, ugyanakkor 
ha ezeket nem hozza létre a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, és ha ezeket az intézkedéseket a közegészségügyre vonatkozó közösségi programból 
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(2003–2008) és (2007–2013) finanszírozzák, akkor egyértelmű, hogy ezeknek az említett 
programokban meghatározott szabályokat és előírásokat kell követniük.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 32
Ajánlás a Bizottság részére

(1a) bekezdés (új)

(1a) A Szerződés 251. pontjának értelmében 
nyújtson be jogalkotási javaslatot az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy 
közösségi szintű sérülésmegfigyelési
rendszer létrehozásáról, a helyes 
gyakorlatra vonatkozó információk
cseréjéről, és ahogyan az 1. pontban már 
említettük, az információ terjesztéséről, a 
pénzügyi hatások pontos részleteivel együtt;

Or. en

Indokolás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európa egészségügyéről szóló 2005. évi jelentése 
szerint a rokkantsághoz viszonyított életévek (DALY-k) értelmében az Egészségügyi 
Világszervezet európai régiójában a betegség terhének egyik legfontosabb okai a sérülések és 
a mérgezés külső okai (14%), ezért egy ilyen jelentős területnek különleges figyelmet kell 
szentelni és egyedi finanszírozást kell bizotsítani.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 33
Ajánlás a Bizottság részére

(2) bekezdés

(2) Hozzon létre az egész Közösségre 
kiterjedő, a helyes gyakorlatokra vonatkozó 
információcsere- mechanizmust, és ezeket 
az információkat terjessze az érintett felek 
körében;

törölve
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Or. en

Indokolás

A (2) bekezdés tartalmát már magába foglalja az (1) és az (1a) (új) bekezdés.

Módosítás, előterjesztette: Roberta Angelilli, Alessandro Foglietta

Módosítás: 34
Ajánlás a Bizottság részére

(2) bekezdés

(2) Hozzon létre az egész Közösségre 
kiterjedő, a helyes gyakorlatokra vonatkozó 
információcsere-mechanizmust, és ezeket az 
információkat terjessze az érintett felek 
körében;

(2) Hozzon létre az egész Közösségre 
kiterjedő, a helyes gyakorlatokra vonatkozó 
információcsere-mechanizmust, és ezeket az 
információkat terjessze az érintett felek, 
minden egészségügyi dolgozó, különösen az 
orvosok, nővérek és szociális munkások
körében, többek között a megelőzésről szóló 
tájékoztató kampányon keresztül.

Or. it

Indokolás

A megelőzés és a biztonságra vonatkozó információk fontos szempontok, amelyek szerepét
jelentősen meg kell erősíteni az egészségügyi ágazatban és a különösen veszélyeztetet 
csoportokhoz közel álló szociális segítő szolgálatok körében, figyelembe véve, hogy ezek 
milyen fontos szerepet játszanak az őket igénybe vevők mindennapi életében.

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 35
Ajánlás a Bizottság részére

(3a) bekezdés (új)

(3a) Támogassa a kohéziós és srukturális 
alapokon keresztül azokat a cselekvéseket, 
amelyek a sérülések megelőzésével és a 
jobb és biztonságosabb infrastruktúra 
létrehozásával foglalkoznak;
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 36
Ajánlás a Bizottság részére

(4) bekezdés

(4) Támogassa a helyes gyakorlat 
kialakítását és a hét, fent felsorolt 
elsőbbséget élvező területtel kapcsolatos 
intézkedéseket a közegészségügyre 
vonatkozó közösségi cselekvési program és 
az utódprogramok, a fogyasztóvédelmi 
politikát támogató közösségi cselekvések 
finanszírozását szolgáló általános keret, 
valamint a kutatási keretprogram által 
előírt források felhasználásával;

(4) Alakítsa ki a helyes gyakorlatot és a hét, 
fent felsorolt elsőbbséget élvező területtel 
kapcsolatos intézkedéseket; 

Or. en

Indokolás

A törlésre azért került sor, mert egy megfigyelőrendszernek önálló finanszírozásúnak kell 
lennie, hiszen ez egy állandó szervezet, amelyet nem lehet egy időkorláttal rendelkező 
programmal finanszírozni. Sor került a megfelelő részek törlésére a szövegben, ugyanakkor 
ha ezeket nem hozza létre a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, és ha ezeket az intézkedéseket a közegészségügyre vonatkozó közösségi programból 
(2003–2008) és (2007–2013) finanszírozzák, akkor egyértelmű, hogy ezeknek az említett 
programokban meghatározott szabályokat és előírásokat kell követniük.

Módosítás, előterjesztette: Giovanni Berlinguer

Módosítás: 37
Ajánlás a Bizottság részére

(4) bekezdés

(4) Támogassa a helyes gyakorlat 
kialakítását és a hét, fent felsorolt 
elsőbbséget élvező területtel kapcsolatos 
intézkedéseket a közegészségügyre 
vonatkozó közösségi cselekvési program és 
az utódprogramok, a fogyasztóvédelmi 

(4) Támogassa a helyes gyakorlat 
kialakítását és a nyolc, fent felsorolt 
elsőbbséget élvező területtel kapcsolatos 
intézkedéseket a közegészségügyre 
vonatkozó közösségi cselekvési program és 
az utódprogramok, a fogyasztóvédelmi 
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Külső fordítás

HU

politikát támogató közösségi cselekvések 
finanszírozását szolgáló általános keret, 
valamint a kutatási keretprogram által előírt 
források felhasználásával;

politikát támogató közösségi cselekvések 
finanszírozását szolgáló általános keret, 
valamint a kutatási keretprogram által előírt 
források felhasználásával; Biztosítsa, hogy a 
sérülések megelőzésére és a biztonság 
támogatására vonatkozó utódprogramok 
vefyék tekintetbeaz egészségügyi
egyenlőtlenségeket, szem előtt tartva, hogy 
a szociális támogatás hozzáférésének 
hiánya, a gyenge közösségi kohézió és a 
szociális kirekesztés csökkenti az emberek 
azon képességét, hogy erőszak – ideértve az 
önkárosítást is – nélkül viseljék el a 
társadalmi konfliktusokat;

Or. en

Indokolás

A véletlen sérülések és az erőszak, illetve a szegénység és az egyenlőtlenség közötti 
összefüggés jobb megértése lehetővé tette olyan hatékony programok kidolgozását, amelyek 
megoldják a problémát és foglalkoznak a társadalmi igazságtalanság e területével. 
Kimutatták például, hogy a szegény, egyszülős családokra irányuló látogatási programok és a 
szülők képzési programja csökkenti a személyek közötti erőszakot a későbbi életszakaszban.


