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Predlog spremembe, ki ga vlaga Horst Schnellhardt

Predlog spremembe 9
Zakonodajna resolucija

Odstavek 1

1. zavrača predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Razvoj sistema za nadzor nad poškodbami na ravni Skupnosti je v nasprotju z vsemi 
prizadevanji za deregulacijo. Vzpostavitev nacionalnih sistemov za nadzor nad poškodbami in 
nacionalnih načrtov za preprečevanje poškodb ne pomeni le večje upravne obremenitve 
ampak tudi precejšnje stroške. Predlog je v nasprotju z načelom subsidiarnosti in je 
nesorazmeren, saj so bili pri preprečevanju poškodb povsod v EU že doseženi varnostni 
standard, ki so praktično brez primere.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Starejši od 65 let predstavljajo 16 % 
celotnega prebivalstva EU, vendar so 
nesorazmerno žrtve 40 % smrtnih poškodb; 
tveganje za nesrečo s smrtnim izidom je 
torej pri starejših dvakrat večje, 
najpogostejši vzrok za hospitalizacijo 
starejših pa so zlomi dolgih kosti. 

Or. en

Obrazložitev

Ne glede na pomembno mesto, ki ga nesreče zavzemajo pri otrocih in mladostnikih, se po 
podatkih o smrtnosti, ki jih predstavlja statistični portal o nesrečah (Injury Statistics Portal), 
velika večina nesreč zgodi starejšim.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Javno zdravje je odvisno od bioloških 
razlik, etičnih in moralnih načel, okolja, 
dostopa do informacij in socialno-
ekonomskih pogojev.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 5 b (novo)

(5b) Vidik spola je treba vključiti v vsa 
področja, vključno z zdravstvenimi 
politikami. Izvesti je treba kvantitativne 
študije na podlagi spola, sredstva pa 
dodeljevati z uporabo načela vključevanja v 
proračun na podlagi spola.
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Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 5 c (novo)

(5c) Nasilje nad ženskami v družini se med 
vzroki smrti in invalidnosti pri ženskah, 
starih od 16 do 46 let, uvršča na prvo mesto 
pred rakom, prometnimi nesrečami in celo 
vojnami.

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberta Angelilli in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 6

(6) Nevarnost poškodb je v državah članicah 
ter družbenih skupinah neenakomerno 
porazdeljena. Nevarnost smrti zaradi 
poškodb je v državi članici z najvišjo 
stopnjo poškodb petkrat višja kot v državi z 
najnižjo stopnjo.

(6) Nevarnost poškodb je v državah članicah
neenakomerno porazdeljena, s stopnjami, ki 
se razlikujejo glede na prostorske, delovne 
in družbene pogoje, starost in spol.
Nevarnost smrti zaradi poškodb je v državi 
članici z najvišjo stopnjo poškodb petkrat 
višja kot v državi z najnižjo stopnjo.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da so dejavniki tveganja odvisni od objektivnih pogojev, kot je okolje 
(npr. hišni, delovni prostori, itd.) ter osebnih dejavnikov osebkov tveganja, kot sta starost, 
spol, itd.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 7

(7) Za razliko od številnih drugih vzrokov 
bolezni in prezgodnje smrti se lahko 

(7) Za razliko od številnih drugih vzrokov 
bolezni in prezgodnje smrti se lahko 
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poškodbe preprečijo z izboljšanjem varnosti 
našega življenjskega okolja ter izdelkov in 
storitev, ki jih uporabljamo. Zadosten dokaz 
za preskušeno učinkovitost so ukrepi v zvezi 
z nesrečami, ki se še vedno ne uporabljajo v 
vsej Skupnosti.

poškodbe preprečijo z izboljšanjem varnosti 
našega življenjskega okolja ter izdelkov in 
storitev, ki jih uporabljamo. Tudi s širšim 
pristopom k javnemu zdravju lahko 
bistveno zmanjšamo krvni davek, ki ga 
zahtevajo nesreče in nasilje. Zadosten 
dokaz za preskušeno učinkovitost so ukrepi 
v zvezi z nesrečami, ki se še vedno ne 
uporabljajo v vsej Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 16
Uvodna izjava 8

(8) Večina teh ukrepov se je izkazala za 
stroškovno učinkovite, ker koristi 
preprečevanja za zdravstvene sisteme 
pogosto večkrat presegajo stroške 
intervencijskih ukrepov. 

(8) Večina teh ukrepov se je pri ohranjanju 
človekove integritete in življenja izkazala za 
stroškovno učinkovite, ker koristi 
preprečevanja za zdravstvene sisteme 
pogosto večkrat presegajo stroške 
intervencijskih ukrepov. Ne gre 
podcenjevati cene, ki jo plačajo 
posamezniki, in dejanskih stroškov, ki jih 
ima družba. Ti presegajo stroške 
zdravljenja in gospodarske stroške, v katere 
niso vštete posledice v družinah žrtev in 
mrežah socialne opore ali skupnostih, 
delovnih mestih in šolah.

Or. en

Obrazložitev

Prednostno se je treba posvetiti osebam, žrtvam in socialni opori.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 17
Uvodna izjava 10

(10) Zato se zdi, da je treba razviti sistem za 
nadzor nad poškodbami in poročanje o njih, 
ki bi državam članicam omogočil usklajen 

(10) Zato se zdi, da je treba razviti sistem za 
nadzor nad poškodbami in poročanje o njih, 
ki bi državam članicam omogočil usklajen 
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pristop v zvezi z razvojem in uveljavitvijo 
nacionalnih politik o preprečevanju 
poškodb, vključno z izmenjavo dobrih praks. 
Ta sistem bo razvit v skladu s Sklepom št. 
1786/2002/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. septembra 2002 o sprejetju 
programa ukrepov Skupnosti na področju 
javnega zdravja (2003–2008) ter vsemi 
programi, ki mu bodo sledili, vzpostavljen
pa bo na podlagi nacionalnih sistemov za 
nadzor nad poškodbami in poročanje o njih, 
ki jih je treba razviti na skladen način.

pristop v zvezi z razvojem in uveljavitvijo 
nacionalnih politik o preprečevanju 
poškodb, vključno z izmenjavo dobrih praks. 
Ta sistem bo vzpostavljen na podlagi 
nacionalnih sistemov za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki jih je 
treba razviti na skladen način.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je črtano, saj bi bilo treba sistem za nadzor financirati neodvisno, kajti gre za stalno 
strukturo, ki se ne more financirati iz časovno omejenega programa. Besedilo je bilo ustrezno 
črtano, kadar pa odbor ENVI tega ni storil in kadar se dejavnosti financirajo iz programov 
ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2003-2008) in (2007-2013), potem se samo po sebi 
razume, da morajo te dejavnosti spoštovati pravila in predpise, določene v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 18
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) V sistem za nadzor nad poškodbami 
je treba vključiti obstoječe programe ter 
podatkovne baze in omrežja o poškodbah, 
ki jih je Komisija že v veliki meri 
financirala. Ta ukrep je nujno potreben za 
doseganje sinergij in znižanje stroškov z 
uporabo mehanizmov, ki že delujejo.

Or. en

Obrazložitev

Evropska komisija je svoja sredstva že namenila pripravi in uveljavljanju programov ter 
podatkovnih baz in omrežij o poškodbah. Sinergije in najboljšo stroškovno učinkovitost lahko 
dosežemo le, če bodo zgoraj našteti vključeni v razvoj sistema za nadzor nad poškodbami.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 10 b (novo)

(10b) Če se izkaže, da si obstoječih sistemov 
za nadzor nad poškodbami in njihovo 
spremljanje nekatere države članice ne 
morejo privoščiti, je treba uporabiti 
alternativni sistem, na primer tak, ki sloni 
na laže dostopnih „minimalnih zbirkah 
podatkov“, osnovanih na bolnišničnih 
statistikah.

Or. en

Obrazložitev

Jasno je, da je treba v primerih, ko vse države članice ne morejo finančno podpirati že 
obstoječega sistema, zagotoviti zbiranje podatkov o poškodbah na druge načine.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 10 c (novo)

(10c) Da bi „najboljše prakse“ dejansko 
služile potrebam in zmogljivostim vsake od 
držav, je treba podpreti ustanavljanje 
institucij, razvoj človeških virov in 
raziskave, zlasti v državah, kjer je delež 
poškodb, ki jih je mogoče preprečiti, 
največji.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 10 d (novo)

(10d) Če se ukrepi iz tega priporočila 
financirajo iz programov ukrepov 
Skupnosti na področju zdravja (2003-2008) 
in (2007-2013), spoštujejo pravila in 
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predpise, določene v teh programih. 

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je črtano, saj bi bilo treba sistem za nadzor financirati neodvisno, kajti gre za stalno 
strukturo, ki se ne more financirati iz časovno omejenega programa. Besedilo je bilo ustrezno 
črtano, kadar pa odbor ENVI tega ni storil in kadar se dejavnosti financirajo iz programov 
ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2003-2008) in (2007-2013), potem se samo po sebi 
razume, da morajo te dejavnosti spoštovati pravila in predpise, določene v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 11

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 
preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih osem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 
preprečevanje poškodb in negotovosti na 
delovnem mestu, preprečevanje športnih 
poškodb, preprečevanje poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje poškodb, bolezni in negotovosti, povezanih z delovnim mestom, je bistveno, saj 
zadeva življenja aktivnega prebivalstva in mu je zaradi vloge, ki jo igra v družbi, treba 
posvetiti več pozornosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 11

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 
preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

(11) Da bi se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu,
preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je črtano, saj bi bilo treba sistem za nadzor financirati neodvisno, kajti gre za stalno 
strukturo, ki se ne more financirati iz časovno omejenega programa. Besedilo je bilo ustrezno 
črtano, kadar pa odbor ENVI tega ni storil in kadar se dejavnosti financirajo iz programov 
ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2003-2208) in (2007-2013), potem se samo po sebi 
razume, da morajo te dejavnosti spoštovati pravila in predpise, določene v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 24
Uvodna izjava 11

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja  in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja  in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 
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preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah –

preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja, zlasti 
nasilja nad ženskami. Ta prednostna 
področja so bila opredeljena ob upoštevanju 
socialnega učinka poškodb glede na število 
in resnost, dokazil o učinkovitosti 
intervencijskih ukrepov in verjetnosti 
uspešnega izvajanja v državah članicah –

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberta Angelilli in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 11

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij:
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost izpostavljenih 
udeležencev v cestnem prometu, 
preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito spopadli 
s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij:
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost udeležencev v 
cestnem prometu, zlasti izpostavljenih, 
preprečevanje športnih poškodb, 
preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

Or. it

Obrazložitev

Čeprav poškodbe lahko doletijo različne kategorije ljudi, je treba posebno pozornost nameniti 
izpostavljenim udeležencem, katerih vedenje povečuje možnosti za poškodbe.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 26
Priporočilo državam članicam

Odstavek 1

(1) razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki omogoča 
zagotavljanje primerljivih informacij, 
spremljanje razvoja nevarnosti poškodb in 
učinkov preventivnih ukrepov skozi čas ter 
oceno potreb za uvedbo nacionalnih pobud o 
varnosti izdelkov in storitev;

(1) razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki omogoča 
zagotavljanje primerljivih informacij, 
spremljanje razvoja nevarnosti poškodb in 
učinkov preventivnih ukrepov skozi čas ter 
oceno potreb za uvedbo nacionalnih pobud o 
varnosti izdelkov in storitev; razviti 
večsektorsko sodelovanje, ki bo vključevalo 
in krepilo partnerstva med zainteresiranimi 
stranmi na lokalni, nacionalni in 
mednarodni ravni ter bo zagotavljalo 
usklajevanje in strnjen odziv na poškodbe 
in negotovosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 27
Priporočilo državam članicam

Odstavek 2

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih udeležencih 
v cestnem prometu, ob upoštevanju zlasti 
športnih poškodb in poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, nasilje ali 
nastanejo kot posledica samopoškodb;

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih udeležencih 
v cestnem prometu, ob upoštevanju zlasti 
športnih poškodb in poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, nasilje ali 
nastanejo kot posledica samopoškodb; 
posvetiti posebno pozornost socialnim 
dejavnikom, ki povzročajo poškodbe in 
negotovost: največje razlike v stopnjah 
poškodb, smrtnosti in obolevnosti so med 
revnejšimi in bogatejšimi državami ter med 
družbenimi sloji v posameznih državah, 
poglabljajo pa se zaradi dejavnikov, kot so 
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povečan cestni promet, vse večje razlike v 
prihodkih, višja stopnja brezposelnosti, vse 
manjša socialna opora, liberalizacija trga 
in vse večja dostopnost alkohola, skupaj s 
šibkimi mehanizmi uravnavanja in 
uveljavljanja;
zlasti so izpostavljeni brezposelni, etnične 
manjšinske skupine, delavci migranti, 
begunci, invalidi in brezdomci;

Or. en

Obrazložitev

1. Ocenjuje se, da poškodbe zaradi prometnih nesreč vsako leto botrujejo smrti 127.000 ljudi, 
od katerih je 55 % starih od 15 do 44 let, poškodovanih ali invalidov pa je 2,4 milijona. 
Petinsedemdeset odstotkov je moških. Tveganje poškodb zaradi prometnih nesreč je pri ljudeh 
iz držav z nizkimi in srednjimi dohodki kar 1,5-krat večja kot pri ljudeh iz držav z visokimi 
dohodki.
2. Zaradi padcev umre skoraj 80.000 ljudi letno, najvišja je smrtnost pri ljudeh, starih čez 80 
let. Ker so te osebe šibkejše, pri njih ni večja le nevarnost, da bodo padli, temveč tudi da bodo 
za posledicami padca umrli. Večina padcev se zgodi doma ali v bližini doma. Revščina in 
nevarno načrtovanje zgradb so dejavniki tveganja pri otrocih. Za moške iz držav z nizkimi in 
srednjimi dohodki je tveganje dvakrat večje kot za tiste iz držav z visokimi dohodki.
3. Utopitev botruje približno 38.000 smrtim in je med glavnimi vzroki smrti pri otrocih, starih 
od 5 do 14 let, na tretjem mestu. Tveganje je pri prebivalcih držav z nizkimi in srednjimi 
dohodki devetkrat večje kot pri prebivalcih držav z visokimi dohodki.
4. Ocenjuje se, da zastrupitev povzroči okoli 110.000 smrti. V nekaterih državah, zlasti v 
vzhodni polovici regije, je za do 70 % teh smrti kriv alkohol. Za moške, ki živijo v državah z 
nizkimi in srednjimi dohodki, je tveganje kar 18-krat večje v primerjavi s tistimi iz držav z 
visokimi dohodki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 28
Priporočilo državam članicam

Odstavek 2

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih udeležencih 
v cestnem prometu, ob upoštevanju zlasti 

(2) vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati 
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih udeležencih 
v cestnem prometu, ob upoštevanju zlasti 
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športnih poškodb in poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, nasilje ali 
nastanejo kot posledica samopoškodb;

športnih poškodb in poškodb, ki jih 
povzročijo izdelki in storitve, nasilje, zlasti 
nasilje nad ženskami, ali nastanejo kot 
posledica samopoškodb;

Or. pt

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 29
Priporočilo državam članicam

Odstavek 2 a (novo)

(2a) sprejeti ukrepe, s katerimi bodo 
podatkovne baze o „dobrih praksah“ pri 
preprečevanju poškodb osnovane na 
zanesljivih podatkih ob upoštevanju 
lokalnih okoliščin in podprte z raziskavami, 
ki bodo pokazale posebne družbene, 
gospodarske, infrastrukturne in kulturne 
okoliščine, v okviru katerih se izvajajo 
uspešne politike;

Or. en

Obrazložitev

Kar na področju preprečevanja poškodb dobro deluje v eni državi morda ne deluje tako 
dobro v drugih državah. Treba je razjasniti, kakšne so družbene, gospodarske, politične 
kulturne in infrastrukturne okoliščine, od katerih so odvisni učinkovitost politik, prednostne 
naloge vlad, dovzetnost prebivalstva in zmogljivosti državnih gospodarstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 30
Priporočilo državam članicam

Odstavek 3 a (novo)

(3a) zagotoviti, da se zavarovalnice, ki 
imajo dostop do podatkov o poškodbah, 
vključijo v postopke nadzora nad 
poškodbami, da državam članicam 
priskrbijo vse potrebne podatke, s katerimi 
bo opredelitev mehanizmov in lokacij, kjer 
se nesreče najpogosteje dogajajo, lažja, in 
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da te podatke uporabijo za učinkovitejše 
preprečevanje -

Or. en

Obrazložitev

Ve se, da imajo zavarovalnice podatke o poškodbah in bi lahko državam članicam pomagale 
pri določanju, kam prednostno vložiti denar, da bi preprečili prihodnje nesreče. To je zlasti 
pomembno pri prometnih nesrečah, ki se znova in znova dogajajo na določenih cestnih 
točkah, kar jasno kaže, da je potrebna sprememba v cestni strukturi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 31
Priporočilo Komisiji

Odstavek 1

(1) v okviru Programa Skupnosti na 
področju javnega zdravja in programih, ki 
mu bodo sledili, na ravni Skupnosti podpre 
in prednostno obravnava vzpostavitev 
sistema za nadzor nad poškodbami za 
zbiranje podatkov o poškodbah, ki jih 
zagotavljajo države članice na podlagi svojih 
nacionalnih sistemov za nadzor nad 
poškodbami, in vsem zainteresiranim 
stranem omogoči lažjo dostopnost 
informacij iz baze podatkov;

(1) na ravni Skupnosti podpre in prednostno 
obravnava vzpostavitev sistema za nadzor 
nad poškodbami za zbiranje podatkov o 
poškodbah, ki jih zagotavljajo države članice 
na podlagi svojih nacionalnih sistemov za 
nadzor nad poškodbami, in vsem 
zainteresiranim stranem omogoči lažjo 
dostopnost informacij iz baze podatkov;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je črtano, saj bi bilo treba sistem za nadzor financirati neodvisno, kajti gre za stalno 
strukturo, ki se ne more financirati iz časovno omejenega programa. Besedilo je bilo ustrezno 
črtano, kadar pa odbor ENVI tega ni storil in kadar se dejavnosti financirajo iz programov 
ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2003-2008) in (2007-2013), potem se samo po sebi 
razume, da morajo te dejavnosti spoštovati pravila in predpise, določene v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 32
Priporočilo Komisiji
Odstavek 1 a (novo)
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(1a) predloži zakonodajni predlog za 
ustanovitev sistema za nadzor nad 
poškodbami na ravni skupnosti, za 
izmenjavo informacij o dobrih praksah in 
za obveščanje Evropskega parlamenta in 
Sveta, kot je navedeno v točki 1, v skladu s 
členom 251 Pogodbe, vključno z 
natančnimi podrobnostmi o finančnih 
posledicah; 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s poročilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o zdravju v Evropi za leto 
2005 so glede na indikator DALY (nezmožnosti prilagojena leta življenja) med 
najpomembnejšimi vzroki za bolezensko breme v evropski regiji WHO zunanji vzroki poškodb 
in zastrupitve (14 %). Tako pomembnemu vprašanju pa bi bilo treba nameniti posebno 
pozornost in financiranje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 33
Priporočilo Komisiji

Odstavek 2

(2) na ravni Skupnosti vzpostavi 
mehanizem za izmenjavo informacij o dobri 
praksi in omogoči sporočanje teh 
informacij ustreznim zainteresiranim 
stranem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsebina točke (2) je že zajeta v točki (1) in (1)a (novo).

Predlog spremembe, ki ga vlagata Roberta Angelilli in Alessandro Foglietta

Predlog spremembe 34
Priporočilo Komisiji

Odstavek 2

(2) na ravni Skupnosti vzpostavi mehanizem (2) na ravni Skupnosti vzpostavi mehanizem 
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za izmenjavo informacij o dobri praksi in 
omogoči sporočanje teh informacij 
ustreznim zainteresiranim stranem;

za izmenjavo informacij o dobri praksi in 
omogoči sporočanje teh informacij 
ustreznim zainteresiranim stranem, 
zdravstvenemu osebju, zlasti zdravnikom, 
medicinskim sestram in tehnikom, 
socialnim delavcem, ter s pomočjo 
kampanje za preprečevanje, namenjene 
široki javnosti.

Or. it

Obrazložitev

Preprečevanje in informiranje o varnosti sta pomembna dejavnika, ki ju je treba močno 
okrepiti na zdravstvenem področju in v družbenih skupinah, ki so blizu kategorijam oseb, 
izpostavljenim visokemu tveganju, saj je treba upoštevati, kako pomembno vlogo imajo v 
njihovem vsakdanjem življenju.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 35
Priporočilo Komisiji
Odstavek 3 a (novo)

(3a) s Kohezijskim skladom in s 
strukturnimi skladi podpre ukrepe za 
preprečevanje poškodb ter boljšo in 
varnejšo infrastrukturo;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 36
Priporočilo Komisiji

Odstavek 4

(4) podpre razvoj dobre prakse in ukrepov
politik v zvezi s sedmimi opredeljenimi 
prednostnimi področji s pomočjo uporabe 
sredstev iz Programa Skupnosti na 
področju javnega zdravja in programov, ki 
mu bodo sledili, splošnega okvira za 
financiranje ukrepov Skupnosti v podporo 
potrošniški politiki in okvirnega programa 

(4) razvije dobro prakso in ukrepe politik v 
zvezi s sedmimi opredeljenimi prednostnimi 
področji; 
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za raziskave;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je črtano, saj bi bilo treba sistem za nadzor financirati neodvisno, kajti gre za stalno 
strukturo, ki se ne more financirati iz časovno omejenega programa. Besedilo je bilo ustrezno 
črtano, kadar pa odbor ENVI tega ni storil in kadar se dejavnosti financirajo iz programov 
ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2003-2208) in (2007-2013), potem se samo po sebi 
razume, da morajo te dejavnosti spoštovati pravila in predpise, določene v teh programih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Giovanni Berlinguer

Predlog spremembe 37
Priporočilo Komisiji

Odstavek 4

(4) podpre razvoj dobre prakse in ukrepov 
politik v zvezi s sedmimi opredeljenimi 
prednostnimi področji s pomočjo uporabe 
sredstev iz Programa Skupnosti na področju 
javnega zdravja in programov, ki mu bodo 
sledili, splošnega okvira za financiranje 
ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški 
politiki in okvirnega programa za raziskave;

(4) podpre razvoj dobre prakse in ukrepov 
politik v zvezi z osmimi opredeljenimi 
prednostnimi področji s pomočjo uporabe 
sredstev iz Programa Skupnosti na področju 
javnega zdravja in programov, ki mu bodo 
sledili, splošnega okvira za financiranje 
ukrepov Skupnosti v podporo potrošniški 
politiki in okvirnega programa za raziskave; 
zagotovi, da vsi programi, ki bodo sledili na 
področju preprečevanja poškodb in 
spodbujanja varnosti, upoštevajo 
neenakosti na področju zdravja, pri tem pa 
ne pozabijo, da omejen dostop do socialne 
opore, slaba povezanost v skupnosti in 
socialna izključenost zmanjšujejo zmožnost 
ljudi, da se zoperstavijo socialnim 
konfliktom brez zatekanja k nasilju, tudi 
samopoškodbam;

Or. en

Obrazložitev

Boljše razumevanje, kako so nenamerne poškodbe in nasilje povezani z revščino in 
neenakostjo, je omogočilo razvoj učinkovitih programov za reševanje tega problema in za 
obravnavo tega področja socialnih krivic. Sistemi obiskov na domu in usposabljanja staršev, 
namenjeni revnim enostarševskim družinam, so na primer dokazano znižali medosebno 
nasilje kasneje v življenju.
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