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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 9

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

O desenvolvimento de um sistema comunitário de vigilância de lesões vai ao arrepio de todos 
os esforços no sentido da desregulamentação. A criação de sistemas nacionais de vigilância 
de lesões e a elaboração de planos nacionais de prevenção de acidentes comportam não só 
uma carga administrativa considerável, como também encargos avultados. A proposta viola 
o princípio da subsidiariedade, para além de ser desproporcionada, uma vez que a prevenção 
de lesões atingiu em todo o território da UE um nível de segurança que é difícil ultrapassar.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 10
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Embora as pessoas com idade 
superior a 65 anos representem 16% da 
população total da UE, estas são 
desproporcionadamente vítimas de 40% das 
lesões mortais; por conseguinte, as pessoas 
idosas correm mais do dobro do risco de vir 
a ter um acidente mortal, representando as 
fracturas dos ossos compridos a principal 
causa de hospitalização de pessoas idosas.  

Or. en

Justificação

Independentemente do grau de importância das lesões em crianças e adolescentes, grande 
parte das lesões ocorre em pessoas idosas, segundo os dados relativos à mortalidade 
apresentados no Portal das Estatísticas sobre Lesões.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 11
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A saúde pública é condicionada por 
diferenças biológicas, por princípios éticos 
e morais, pelo ambiente, pelo acesso à 
informação e pelas condições 
socioeconómicas.

Or. pt

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 12
Considerando 5 ter (novo)

(5 ter) A perspectiva do género deve ser 
integrada em todas as áreas, incluindo as 
políticas de saúde. É necessário realizar 
estudos quantitativos baseados no género e 
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afectar recursos aplicando o princípio da 
orçamentação em função do género.

Or. pt

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 13
Considerando 5 quater (novo)

(5 quater) A violência contra as mulheres 
no espaço doméstico é a principal causa de 
morte e invalidez entre as mulheres dos 16 
aos 44 anos, ultrapassando o cancro, os 
acidentes de viação e até a guerra.

Or. pt

Alteração apresentada por Roberta Angelilli e Alessandro Foglietta

Alteração 14
Considerando 6

(6) O risco de lesões não está distribuído de 
forma homogénea entre os 
Estados-Membros, nem entre os grupos 
sociais. O risco de morrer de uma lesão é 
cinco vezes maior no Estado-Membro que 
apresenta a taxa de lesões mais elevada do 
que naquele em que a taxa é mais baixa.

(6) O risco de lesões não está distribuído de 
forma homogénea entre os Estados-
Membros, registando uma incidência 
variável consoante as condições 
ambientais, de trabalho e sociais, bem 
como as ligadas à idade e às diferenças de 
género. O risco de morrer de uma lesão é 
cinco vezes maior no Estado-Membro que 
apresenta a taxa de lesões mais elevada do 
que naquele em que a taxa é mais baixa.

Or. it

Justificação

Importa esclarecer que os factores de risco são determinados por condições objectivas como 
o ambiente circundante (por exemplo, o ambiente doméstico, de trabalho, etc.) e pela 
situação pessoal das pessoas sujeitas a riscos como a idade ou o género, entre outros.
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Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 15
Considerando 7

(7) Ao contrário do que acontece com 
muitas outras causas de doença ou de morte 
prematura, as lesões podem ser evitadas, 
mas para tal é indispensável tornar mais 
seguras as nossas condições de vida, assim 
como os produtos e serviços que utilizamos. 
Está provado que existem medidas de 
prevenção de acidentes de eficácia 
comprovada que ainda não são de aplicação 
generalizada na Comunidade.

(7) Ao contrário do que acontece com 
muitas outras causas de doença ou de morte 
prematura, as lesões podem ser evitadas, 
mas para tal é indispensável tornar mais 
seguras as nossas condições de vida, assim 
como os produtos e serviços que utilizamos. 
A adopção de uma posição mais 
abrangente no tocante à saúde pública 
pode igualmente reduzir de forma 
significativa a incidência de lesões e a 
violência. Está provado que existem 
medidas de prevenção de acidentes de 
eficácia comprovada que ainda não são de 
aplicação generalizada na Comunidade.

Or. en

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 16
Considerando 8

(8) Na sua maioria, estas medidas 
revelaram-se rentáveis, porquanto as 
vantagens da prevenção para os sistemas de 
saúde são largamente superiores aos custos 
de intervenção.

(8) Na sua maioria, estas medidas 
revelaram-se rentáveis, preservando a 
integridade e a vida das pessoas, porquanto 
as vantagens da prevenção para os sistemas 
de saúde são largamente superiores aos 
custos de intervenção. Para além dos custos 
com os cuidados de saúde e económicos, 
não deverá subestimar-se os custos 
humanos e os custos reais pagos pela 
sociedade, dado que os custos económicos e 
os com os cuidados de saúde não cobrem as 
implicações para os familiares das vítimas e 
para as redes de apoio social, ou para as 
comunidades, o trabalho e as escolas.

Or. en
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Justificação

Deverá ser dada prioridade às pessoas, às vítimas e ao apoio social.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 17
Considerando 10

(10) Afigura-se, pois, necessário 
desenvolver um sistema de vigilância e de 
comunicação de lesões que possa assegurar 
uma abordagem coordenada em todos os 
Estados-Membros tendo em vista a 
elaboração e instauração de políticas 
nacionais de prevenção de lesões, incluindo 
o intercâmbio das melhores práticas na 
matéria. Esse sistema será desenvolvido ao 
abrigo das Decisão n.º 1786/2002/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro de 2002, que aprova um 
programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e de 
programas sucessores, e terá como base os 
sistemas nacionais de vigilância e de 
comunicação de lesões, a desenvolver de 
uma maneira coerente e harmonizada.

(10) Afigura-se, pois, necessário 
desenvolver um sistema de vigilância e de 
comunicação de lesões que possa assegurar 
uma abordagem coordenada em todos os 
Estados-Membros tendo em vista a 
elaboração e instauração de políticas 
nacionais de prevenção de lesões, incluindo 
o intercâmbio das melhores práticas na 
matéria. Esse sistema terá como base os 
sistemas nacionais de vigilância e de 
comunicação de lesões, a desenvolver de 
uma maneira coerente e harmonizada.

Or. en

Justificação

Esta supressão impõe-se dado que um sistema de vigilância deve ser financiado de forma 
independente uma vez que se trata de uma estrutura permanente cujo financiamento não pode 
ser assegurado por um programa com uma duração limitada. Embora tenham sido 
introduzidas no texto as supressões adequadas, se estas não forem retomadas pela Comissão 
ENVI e se as acções forem financiadas ao abrigo do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e (2007-2013), então é óbvio que estas acções 
deverão respeitar as normas e as disposições estabelecidas nesses programas. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 18
Considerando 10 bis (novo)
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(10 bis) O sistema de vigilância das lesões 
deve englobar os programas existentes em 
matéria de lesões e as bases de dados e as 
redes neste domínio que já foram 
amplamente financiadas pela Comissão. 
Esta acção é absolutamente necessária com 
vista a alcançar sinergias e à redução dos 
custos utilizando os mecanismos já em 
vigor. 

Or. en

Justificação

A Comissão já afectou fundos à criação e à aplicação de programas, de bases de dados e de 
redes no domínio das lesões. Só através da sua inclusão no desenvolvimento do sistema de 
vigilância das lesões será possível criar sinergias e alcançar uma rentabilidade máxima. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 19
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) No caso de os sistemas existentes de 
vigilância e de acompanhamento de lesões 
serem demasiado onerosos para alguns 
Estados-Membros, deverá recorrer-se a um 
sistema alternativo, por exemplo, assente 
em "conjuntos mínimos de dados" 
acessíveis com mais prontidão e baseados 
em estatísticas hospitalares. 

Or. en

Justificação

É óbvio que se o sistema existente não puder ser financiado por todos os Estados-Membros, 
deverá recorrer-se a outras formas para assegurar a compilação de dados sobre lesões. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 20
Considerando 10 quater (novo)
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(10 quater) A fim de assegurar que as 
"melhores práticas" respondem, de facto, 
às necessidades e capacidades de cada país, 
deverá apoiar-se a criação de organismos e 
o desenvolvimento dos recursos humanos, 
bem como a investigação, em especial nos 
países que registam o maior índice de 
lesões evitáveis. 

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 21
Considerando 10 quinquies (novo)

(10 quinquies) No caso de as medidas 
preconizadas na presente recomendação 
serem financiadas ao abrigo dos programas 
de acção comunitária no domínio da saúde 
(2003-2008) e (2007-2013), estas deverão 
respeitar as normas e as disposições 
previstas nesses programas. 

Or. en

Justificação

Esta supressão impõe-se dado que um sistema de vigilância deve ser financiado de forma 
independente uma vez que se trata de uma estrutura permanente cujo financiamento não pode 
ser assegurado por um programa com uma duração limitada. Embora tenham sido 
introduzidas no texto as supressões adequadas, se estas não forem retomadas pela Comissão 
ENVI e se as acções forem financiadas ao abrigo do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e (2007-2013), então é óbvio que estas acções 
deverão respeitar as normas e as disposições estabelecidas nesses programas. 

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 22
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 



PE 380.680v01-00 8/18 AM\635729PT.doc

PT

foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

foram identificadas oito áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
e insegurança no trabalho, prevenção de 
lesões no desporto, prevenção de lesões 
causadas pelos produtos e pelos serviços, 
prevenção das lesões autoprovocadas e 
prevenção da violência. Estas áreas 
prioritárias foram seleccionadas tendo em 
conta o impacto social das lesões em termos 
de número e gravidade, de fundamentação 
relativamente à eficácia das intervenções e 
de probabilidade de aplicação bem sucedida 
das intervenções nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A prevenção de lesões, de doenças e da insegurança no local de trabalho revestem-se de 
importância fundamental dado que dizem respeito à vida da população activa, devendo ser 
objecto de uma atenção acrescida em virtude do seu papel para a sociedade.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 23
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 

(11) A fim de abordar o mais eficazmente 
possível a prevenção de lesões, foram 
identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.
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intervenções nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Esta supressão impõe-se dado que um sistema de vigilância deve ser financiado de forma 
independente uma vez que se trata de uma estrutura permanente cujo financiamento não pode 
ser assegurado por um programa com uma duração limitada. Embora tenham sido 
introduzidas no texto as supressões adequadas, se estas não forem retomadas pela Comissão 
ENVI e se as acções forem financiadas ao abrigo do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e (2007-2013), então é óbvio que estas acções 
deverão respeitar as normas e as disposições estabelecidas nesses programas. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 24
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência, designadamente da violência 
contra as mulheres. Estas áreas prioritárias 
foram seleccionadas tendo em conta o 
impacto social das lesões em termos de 
número e gravidade, de fundamentação 
relativamente à eficácia das intervenções e 
de probabilidade de aplicação bem sucedida 
das intervenções nos Estados-Membros.

Or. pt
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Alteração apresentada por Roberta Angelilli e Alessandro Foglietta

Alteração 25
Considerando 11

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada vulneráveis, prevenção de lesões 
no desporto, prevenção de lesões causadas 
pelos produtos e pelos serviços, prevenção 
das lesões autoprovocadas e prevenção da 
violência. Estas áreas prioritárias foram 
seleccionadas tendo em conta o impacto 
social das lesões em termos de número e 
gravidade, de fundamentação relativamente 
à eficácia das intervenções e de 
probabilidade de aplicação bem sucedida das 
intervenções nos Estados-Membros.

(11) A fim de optimizar os recursos do 
programa de acção comunitária no domínio 
da saúde pública e abordar o mais 
eficazmente possível a prevenção de lesões, 
foram identificadas sete áreas prioritárias: 
segurança das crianças e dos adolescentes, 
segurança dos idosos, segurança dos utentes 
da estrada, nomeadamente dos vulneráveis, 
prevenção de lesões no desporto, prevenção 
de lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, prevenção das lesões 
autoprovocadas e prevenção da violência. 
Estas áreas prioritárias foram seleccionadas 
tendo em conta o impacto social das lesões 
em termos de número e gravidade, de 
fundamentação relativamente à eficácia das 
intervenções e de probabilidade de aplicação 
bem sucedida das intervenções nos 
Estados-Membros.

Or. it

Justificação

Apesar de o risco de lesões poder afectar várias categorias de pessoas, importa conceder 
uma atenção especial aos utentes vulneráveis, cujo comportamento aumenta a probabilidade 
de que ocorra um acidente.

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 26
Recomendação aos Estados-Membros

Nº 1

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 

(1) Desenvolver um sistema nacional de 
vigilância e de comunicação de lesões que 
proporcione informação comparável, 
observe a evolução ao longo do tempo dos 
riscos de lesões e dos efeitos das medidas de 
prevenção e avalie as necessidades de novas 
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iniciativas em matéria de segurança dos 
produtos e dos serviços;

iniciativas em matéria de segurança dos 
produtos e dos serviços; desenvolver a 
cooperação multisectorial, incluindo e 
reforçando as parcerias com as partes 
interessadas a nível local, nacional e 
internacional e garantindo a sua 
coordenação, bem como dando uma 
resposta integrada às lesões e à 
insegurança;

Or. en

Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 27
Recomendação aos Estados-Membros

Nº 2

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas;

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas. Deverá ser dada uma 
atenção especial às determinantes sociais 
que estão na origem de lesões e da 
insegurança: a maior diferença nas taxas 
de lesão, de mortalidade e de morbilidade 
pode ser encontrada entre os países mais 
pobres e os mais ricos, e ainda entre as 
classes sociais no interior dos países. O 
fosso continua a aumentar devido a 
factores como, por exemplo, a 
intensificação da circulação rodoviária, o 
agravamento das desigualdades ao nível 
dos rendimentos, o aumento do 
desemprego, a redução dos apoios sociais, a 
liberalização dos mercados e uma maior 
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disponibilização de bebidas alcoólicas, bem 
como a mecanismos reguladores e de 
aplicação insuficientes. Os desempregados, 
os grupos pertencentes a minorias étnicas, 
os trabalhadores migrantes, os refugiados, 
os deficientes e os sem abrigo correm um 
risco especial.

Or. en

Justificação

1. Estima-se que as lesões decorrentes de acidentes rodoviários são responsáveis pela morte 
de 127.000 pessoas por ano, das quais 55% têm idades compreendidas entre os 15 e os 44 
anos, e que lesionam ou incapacitam 2,4 milhões de pessoas. 75% das vítimas são homens. O 
risco de sofrer uma destas lesões para as pessoas que vivem em países com rendimentos 
baixos ou médios é 1,5 superior ao das pessoas que vivem em países com rendimentos 
elevados.
2. As quedas são responsáveis pela morte de cerca de 80.000 pessoas por ano. A taxa de 
mortalidade mais alta regista-se entre as pessoas com mais de 80 anos, que, devido à sua 
fragilidade, são susceptíveis não só de sofrer uma queda como de morrer na sequência da 
mesma. Grande parte das quedas ocorre em casa ou nas suas imediações. A pobreza e uma 
concepção insegura das habitações constituem factores de risco para as crianças. Os homens 
que vivem em países com rendimentos baixos ou médios correm um risco dobrado quando 
comparados com os que vivem em países com rendimentos elevados. 
3. Os afogamentos são responsáveis por cerca de 38.000 mortes e constituem a terceira 
causa de morte em crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos. O risco para 
as pessoas que vivem em países com rendimentos baixos ou médios é nove vezes superior ao 
das pessoas que vivem em países com rendimentos elevados. 
4. As intoxicações são responsáveis por cerca de 110.000 mortes. 70% destas mortes são 
provocadas, em alguns países, pelo consumo de bebidas alcoólicas, em especial na Europa 
de Leste. Os homens que vivem em países com rendimentos baixos ou médios correm um 
risco 18 vezes superior ao dos que vivem em países com rendimentos elevados. 

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 28
Recomendação aos Estados-Membros

Nº 2

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 

(2) Estabelecer planos nacionais de 
prevenção de acidentes e de lesões, 
introduzindo, para o efeito, a cooperação 
interdepartamental e melhorando as 
possibilidades de financiamento para 
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campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência e às lesões 
autoprovocadas;

campanhas de informação, promovendo a 
segurança e pondo em prática esses planos 
nacionais, dispensando uma atenção 
particular às crianças, aos idosos e aos 
utentes da estrada vulneráveis, e em 
particular no que toca às lesões no desporto, 
às lesões causadas pelos produtos e pelos 
serviços, à violência, designadamente à 
violência contra as mulheres, e às lesões 
autoprovocadas.

Or. pt

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 29
Recomendação aos Estados-Membros

Nº 2 bis (novo)

(2 bis) Adoptar medidas de molde a que as 
bases de dados sobre as "boas práticas" na 
prevenção de lesões assentem em dados 
correctos e tenham em consideração as 
condições locais e sejam acompanhadas de 
investigação que indique as condições 
sociais, económicas, de infra-estrutura e 
culturais específicas no âmbito das quais 
são aplicadas políticas bem sucedidas; 

Or. en

Justificação

A prevenção de lesões que funciona bem num país pode não funcionar obrigatoriamente tão 
bem noutros países. Importa obter mais conhecimentos sobre as condições sociais, 
económicas, políticas, culturais e em matéria de infra-estrutura que determinam a eficácia 
das políticas, as prioridades dos governos, a aceitação pelas populações e as capacidades 
económicas dos países. 
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 30
Recomendação aos Estados-Membros

Nº 3 bis (novo)

(3 bis) Assegurar que as companhias de 
seguros que têm acesso aos dados sobre 
lesões sejam implicadas no processo de 
vigilância de lesões e que apresentem todos 
os dados relevantes aos Estados-Membros 
de molde a facilitar a definição dos 
mecanismos e dos lugares onde os 
acidentes acontecem com mais frequência e 
que utilizem esta informação para 
melhorar a prevenção;

Or. en

Justificação

É evidente que as companhias de seguros dispõem de dados sobre lesões, o que poderia 
ajudar os Estados-Membros a privilegiarem os lugares onde devem investir com vista a 
prevenir a ocorrência de mais acidentes. Esta informação é particularmente relevante no 
tocante aos acidentes viários que ocorrem de forma recorrente em certos pontos rodoviários 
e que assinalam uma necessidade óbvia de que a estrutura rodoviária tem de ser alterada. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 31
Recomendação à Comissão

Nº 1

(1) Apoiar e dar prioridade, no âmbito do 
programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública e programas 
sucessores, ao estabelecimento de um 
sistema de vigilância das lesões à escala 
comunitária com a finalidade de recolher 
dados sobre lesões fornecidos pelos Estados-
Membros com base nos respectivos sistemas 
nacionais de vigilância de lesões e pôr essa 
informação contida na base de dados 
facilmente acessível a todas as partes 

(1) Apoiar e dar prioridade ao 
estabelecimento de um sistema de vigilância 
das lesões à escala comunitária com a 
finalidade de recolher dados sobre lesões 
fornecidos pelos Estados-Membros com 
base nos respectivos sistemas nacionais de 
vigilância de lesões e pôr essa informação 
contida na base de dados facilmente 
acessível a todas as partes interessadas;
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interessadas;

Or. en

Justificação

Esta supressão impõe-se dado que um sistema de vigilância deve ser financiado de forma 
independente uma vez que se trata de uma estrutura permanente cujo financiamento não pode 
ser assegurado por um programa com uma duração limitada. Embora tenham sido 
introduzidas no texto as supressões adequadas, se estas não forem retomadas pela Comissão 
ENVI e se as acções forem financiadas ao abrigo do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e (2007-2013), então é óbvio que estas acções 
deverão respeitar as normas e as disposições estabelecidas nesses programas. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 32
Recomendação à Comissão

Nº 1 bis (novo)

(1 bis) Apresentar uma proposta legislativa 
para a criação de um sistema de vigilância 
das lesões à escala comunitária para o 
intercâmbio de informações sobre boas 
práticas e a divulgação das informações, 
conforme referido no nº 1, ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, em conformidade 
com o artigo 251.° do Tratado, incluindo 
informações precisas sobre as implicações 
financeiras; 

Or. en

Justificação

De acordo com o relatório da OMS sobre a saúde europeia em 2005, em termos de DALYs 
(Disability Adjusted Life-Years - "Anos de vida ajustados em função da incapacidade") uma 
das principais causas dos encargos com doenças na região europeia da OMS são as causas 
externas das lesões e as intoxicações (14%), pelo que se deverá consagrar uma atenção 
especial a este factor importante e afectar financiamentos específicos. 
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 33
Recomendação à Comissão

Nº 2

(2) Instaurar um mecanismo à escala 
comunitária para o intercâmbio de 
informação sobre boas práticas e difundir 
essa informação às partes interessadas 
pertinentes;

Suprimido

Or. en

Justificação

O teor do nº 2 já está coberto pelos nºs 1 e 1 bis (novo).

Alteração apresentada por Roberta Angelilli e Alessandro Foglietta

Alteração 34
Recomendação à Comissão

Nº 2

(2) Instaurar um mecanismo à escala 
comunitária para o intercâmbio de 
informação sobre boas práticas e difundir 
essa informação às partes interessadas 
pertinentes;

(2) Instaurar um mecanismo à escala 
comunitária para o intercâmbio de 
informação sobre boas práticas e difundir 
essa informação às partes interessadas 
pertinentes e a todos que operem no sector 
da saúde, nomeadamente médicos, 
enfermeiros e assistentes sociais, 
nomeadamente através de uma campanha 
de prevenção destinada ao público em 
geral;

Or. it

Justificação

A prevenção e a informação sobre segurança constituem elementos importantes que devem 
ser fortemente reforçados no sector da saúde e nos grupos sociais que tenham contacto com 
as categorias de pessoas particularmente expostas a riscos, tendo em conta o papel 
fundamental que desempenham na vida do dia-a-dia dos utentes.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 35
Recomendação à Comissão

Nº 3 bis (novo)

(3 bis) Apoiar através dos fundos de coesão 
e dos fundos estruturais acções que 
incluam a prevenção de lesões e a melhoria 
das infra-estruturas a fim de as tornar mais 
seguras;

Or. en

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 36
Recomendação à Comissão

Nº 4

(4) Apoiar o desenvolvimento de boas 
práticas e de acções políticas no contexto 
das sete áreas prioritárias identificadas 
lançando mão dos recursos proporcionados 
pelo programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública e programas 
sucessores, pelo quadro geral para o 
financiamento de actividades comunitárias 
em apoio à política dos consumidores e 
pelo programa-quadro para a investigação;

(4) Desenvolver boas práticas e acções 
políticas no contexto das sete áreas 
prioritárias identificadas;

Or. en

Justificação

Esta supressão impõe-se dado que um sistema de vigilância deve ser financiado de forma 
independente uma vez que se trata de uma estrutura permanente cujo financiamento não pode 
ser assegurado por um programa com uma duração limitada. Embora tenham sido 
introduzidas no texto as supressões adequadas, se estas não forem retomadas pela Comissão 
ENVI e se as acções forem financiadas ao abrigo do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública (2003-2008) e (2007-2013), então é óbvio que estas acções 
deverão respeitar as normas e as disposições estabelecidas nesses programas. 
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Alteração apresentada por Giovanni Berlinguer

Alteração 37
Recomendação à Comissão

Nº 4

4. Apoiar o desenvolvimento de boas 
práticas e de acções políticas no contexto 
das sete áreas prioritárias identificadas 
lançando mão dos recursos proporcionados 
pelo programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública e programas 
sucessores, pelo quadro geral para o 
financiamento de actividades comunitárias 
em apoio à política dos consumidores e pelo 
programa-quadro para a investigação;

4. Apoiar o desenvolvimento de boas 
práticas e de acções políticas no contexto 
das oito áreas prioritárias identificadas 
lançando mão dos recursos proporcionados 
pelo programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública e programas 
sucessores, pelo quadro geral para o 
financiamento de actividades comunitárias 
em apoio à política dos consumidores e pelo 
programa-quadro para a investigação; 
assegurar que todos os programas 
sucessores no domínio da prevenção de 
lesões e da promoção da segurança tenham 
em consideração as desigualdades ao nível 
da saúde, não esquecendo que a falta de 
acesso a apoios sociais, uma coesão 
comunitária deficiente e a exclusão social 
reduzem a capacidade das pessoas de 
enfrentarem conflitos sociais sem recorrer 
à violência, incluindo as lesões 
autoprovocadas; 

Or. en

Justificação

Uma maior compreensão da ligação entre as lesões e a violência não intencionais e a 
pobreza e a desigualdade proporcionou o desenvolvimento de programas eficazes que 
obviam ao problema e dão uma resposta a este domínio da injustiça social. Por exemplo, os 
regimes de visitas a casa e de treino dos pais orientados para famílias monoparentais 
mostraram uma redução da violência interpessoal em fases posteriores da vida. 


