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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 9
Punkt 1

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

Or. de

Motivering

Att utarbeta ett gemenskapssystem för övervakning av skador strider emot alla 
avregleringsansträngningar. Att inrätta nationella skadeövervakningssystem och utarbeta 
nationella planer för att förebygga skador medför inte bara stort administrativt arbete utan 
även avsevärda kostnader. Förslaget strider emot subsidiaritetsprincipen och är 
oproportionerligt, eftersom säkerhetsstandarden när det gäller förebyggandet av skador i EU 
knappast kan bli bättre.

Förslag till rekommendation

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 10
Skäl 2a (nytt)

(2a) Människor över 65 år utgör 16 procent 
av EU:s sammanlagda befolkning, men 
drabbas av 40 procent av de dödliga 
olyckorna. Äldre människor löper således 
dubbelt så hög risk att råka ut för en dödlig 
olycka och rörbensfrakturer är den största 
orsaken till sjukhusvistelser bland äldre.

Or. en

Motivering

Skadorna bland barn och ungdomar är viktiga, men den allra största delen av alla olyckor 
drabbar äldre människor enligt den dödsstatistik som visas i Injury Statistics Portal.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 11
Skäl 5a (nytt)

(5a) Folkhälsan påverkas av biologiska 
skillnader, etiska och moraliska principer, 
miljö, tillgång till information och sociala 
och ekonomiska förhållanden.  

Or. pt

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 12
Skäl 5b (nytt)

(5b) Genusperspektivet bör integreras på 
alla områden, även i hälso- och 
sjukvårdspolitiken. Man bör genomföra 
kvantitativa studier som utgår från kön och 
tilldela resurser enligt principen om 
könsrelaterad budgetering.
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Or. pt

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 13
Skäl 5c (nytt)

(5c) Våld mot kvinnor i hemmet är den 
vanligaste orsaken till död och invaliditet 
bland kvinnor i åldersgruppen 16–44 år, 
vanligare än cancer, bilolyckor och krig.

Or. pt

Ändringsförslag från Roberta Angelilli och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 14
Skäl 6

(6) Risken för skador är ojämnt fördelad 
över alla medlemsstater och alla 
socialgrupper. Risken för att dö av en skada 
är fem gånger större i den medlemsstat som 
har den högsta procentandelen skador än i 
den medlemsstat som har den lägsta.

(6) Risken för skador är ojämnt fördelad 
över alla medlemsstater och varierar 
beroende på miljöförhållanden, 
arbetsförhållanden och sociala 
förhållanden, ålder och kön. Risken för att 
dö av en skada är fem gånger större i den 
medlemsstat som har den högsta 
procentandelen skador än i den medlemsstat 
som har den lägsta.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att klargöra att avgörande riskfaktorer är både objektiva förhållanden såsom 
den omgivande miljön (t.ex. hem- och arbetsförhållanden) och personliga förutsättningar hos 
riskutsatta personer såsom ålder, kön osv.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 15
Skäl 7

(7) I motsats till många andra orsaker till (7) I motsats till många andra orsaker till 
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sjukdom och för tidig död kan skador 
förebyggas genom att vi gör vår omgivning, 
samt de produkter och tjänster vi använder, 
säkrare. Det finns utförlig dokumentation 
som visar hur effektiva vissa 
olyckförebyggande åtgärder kan vara, 
åtgärder som trots detta ännu inte tillämpas 
över hela EU.

sjukdom och för tidig död kan skador 
förebyggas genom att vi gör vår omgivning, 
samt de produkter och tjänster vi använder, 
säkrare. Ett bredare folkhälsoarbete kan 
också avsevärt minska antalet skador och 
fall av våld. Det finns utförlig 
dokumentation som visar hur effektiva vissa 
olyckförebyggande åtgärder kan vara, 
åtgärder som trots detta ännu inte tillämpas 
över hela EU.

Or. en

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 16
Skäl 8

(8) De flesta av dessa åtgärder har visat sig 
vara kostnadseffektiva, eftersom prevention 
ofta är åtskilliga gånger billigare för hälso-
och sjukvårdssystemen än intervention när 
skador och olycksfall väl har inträffat.

(8) De flesta av dessa åtgärder har visat sig 
vara kostnadseffektiva och skyddat 
människors liv och integritet, eftersom 
prevention ofta är åtskilliga gånger billigare 
för hälso- och sjukvårdssystemen än 
intervention när skador och olycksfall väl 
har inträffat. Man bör tänka längre än bara 
på kostnaderna för hälso- och sjukvården 
och ekonomin och inte underskatta de 
mänskliga kostnaderna och samhällets 
reella kostnader, eftersom dessa inte 
omfattar konsekvenserna för offrens 
familjer och sociala nätverk eller för 
samhällen, arbetsplatser och skolor.

Or. en

Motivering

Människorna, offren och det sociala stödet måste prioriteras.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 17
Skäl 10

(10) Det verkar därför som om det är (10) Det verkar därför som om det är 
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nödvändigt att utveckla ett system för 
övervakning och rapportering av skador. 
Detta skulle garantera ett samordnat synsätt i 
alla medlemsstaterna vid utarbetandet och 
upprättandet av nationell politik när det 
gäller förebyggande av skador, och systemet 
skulle också innehålla exempel på goda 
lösningar. Ett sådant system kommer att 
utvecklas enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 
23 september 2004 om antagande av ett 
program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och 
eventuella efterföljande program. Det
kommer att bygga på nationella system för 
övervakning och rapportering av skador och 
skall utarbetas på ett samstämmigt och 
harmoniserat sätt.

nödvändigt att utveckla ett system för 
övervakning och rapportering av skador. 
Detta skulle garantera ett samordnat synsätt i 
alla medlemsstaterna vid utarbetandet och 
upprättandet av nationell politik när det 
gäller förebyggande av skador, och systemet 
skulle också innehålla exempel på goda 
lösningar. Ett sådant system kommer att 
bygga på nationella system för övervakning 
och rapportering av skador och skall 
utarbetas på ett samstämmigt och 
harmoniserat sätt.

Or. en

Motivering

Strykningen föreslås därför att ett övervakningssystem bör få oberoende finansiering,
eftersom det är en permanent struktur som inte kan finansieras genom ett program som har 
en tidsgräns. Lämpliga strykningar har gjorts i texten, men om de inte får stöd av 
miljöutskottet och åtgärderna skall finansieras av programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och (2007–2013) skall naturligtvis reglerna för dessa 
program följas.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 18
Skäl 10a (nytt)

(10a) Systemet för skadeövervakning bör 
även omfatta de befintliga programmen för 
skador och de skadedatabaser och 
skadenätverk som redan har fått 
omfattande finansiering från 
kommissionen. Denna åtgärd är absolut 
nödvändig för att skapa synergieffekter och 
minska kostnaderna genom att använda 
mekanismer som redan är i bruk.

Or. en
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Motivering

Man har redan avsatt medel från Europeiska kommissionen för att skapa och införa program, 
databaser och nätverk för skador. Synergieffekter och högsta kostnadseffektivitet kan bara 
uppnås om de ingår i systemet för skadeövervakning.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 19
Skäl 10b (nytt)

(10b) Om de befintliga systemen för 
övervakning och uppföljning skulle visa sig 
för dyra för vissa medlemsstater, bör ett 
alternativt system användas, till exempel ett 
system som bygger på mer lättillgängliga 
minimiuppgifter som baseras på 
sjukhusstatistik.

Or. en

Motivering

Det är självklart att om alla medlemsstater inte kan finansiera redan fungerande system bör 
andra sätt att samla skadeuppgifter användas.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 20
Skäl 10c (nytt)

(10c) Uppbyggande av institutioner och 
utveckling av mänskliga resurser samt 
forskning bör få stöd, särskilt i de länder 
som har den största andelen skador som 
går att förebygga, för att goda lösningar 
verkligen skall passa behoven och 
kapaciteten i varje enskilt land.

Or. en
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Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 21
Skäl 10d (nytt)

(10d) Om åtgärderna i denna 
rekommendation finansieras genom 
programmen för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och 
(2007−2013), skall reglerna för dessa 
program följas.

Or. en

Motivering

Strykningen föreslås därför att ett övervakningssystem bör få oberoende finansiering,
eftersom det är en permanent struktur som inte kan finansieras genom ett program som har 
en tidsgräns. Lämpliga strykningar har gjorts i texten, men om de inte får stöd av 
miljöutskottet och åtgärderna skall finansieras av programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och (2007–2013) skall naturligtvis reglerna för dessa 
program följas. 

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 22
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har åtta prioriterade områden fastställts: 
barn och tonåringars säkerhet, äldre 
medborgares säkerhet, oskyddade 
trafikanters säkerhet, förebyggande av 
skador och säkerhetsbrister på 
arbetsplatsen, förebyggande av 
idrottsskador, förebyggande av skador som 
orsakas av produkter eller tjänster, 
förebyggande av självtillfogade skador och 
förebyggande av våld. Dessa prioriterade 
områden har fastställts med hänsyn till 
skadornas sociala konsekvenser när det 
gäller skadornas antal och grad, 
dokumentation om insatsernas effektivitet 
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och hur de skall kunna genomföras i 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Att förebygga skador, sjukdomar och säkerhetsbrister på arbetsplatsen är mycket viktigt 
därför att det rör den arbetande befolkningens liv. Vi bör ägna mer uppmärksamhet åt hur 
detta påverkar samhället.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 23
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

(11) För att tackla förebyggandet av skador 
på ett så effektivt sätt som möjligt har sju 
prioriterade områden fastställts: barn och 
tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Strykningen föreslås därför att ett övervakningssystem bör få oberoende finansiering,
eftersom det är en permanent struktur som inte kan finansieras genom ett program som har 
en tidsgräns. Lämpliga strykningar har gjorts i texten, men om de inte får stöd av 
miljöutskottet och åtgärderna skall finansieras av programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och (2007–2013) skall naturligtvis reglerna för dessa 
program följas.
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Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 24
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld, i synnerhet våld mot kvinnor. Dessa 
prioriterade områden har fastställts med 
hänsyn till skadornas sociala konsekvenser 
när det gäller skadornas antal och grad, 
dokumentation om insatsernas effektivitet 
och hur de skall kunna genomföras i 
medlemsstaterna.

Or. pt

Ändringsförslag från Roberta Angelilli och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 25
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, oskyddade trafikanters säkerhet, 
förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som möjligt 
har sju prioriterade områden fastställts: barn 
och tonåringars säkerhet, äldre medborgares 
säkerhet, i synnerhet oskyddade trafikanters 
säkerhet, förebyggande av idrottsskador, 
förebyggande av skador som orsakas av 
produkter eller tjänster, förebyggande av 
självtillfogade skador och förebyggande av 
våld. Dessa prioriterade områden har 
fastställts med hänsyn till skadornas sociala 
konsekvenser när det gäller skadornas antal 
och grad, dokumentation om insatsernas 
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effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

effektivitet och hur de skall kunna 
genomföras i medlemsstaterna.

Or. it

Motivering

Även om olika grupper riskerar att drabbas av skador bör särskilt oskyddade trafikanter 
uppmärksammas, eftersom de genom att vara oskyddade ökar risken för skador.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 26
Rekommendation 1

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador som 
ger jämförbar information, övervakar 
utvecklingen av skaderisker och effekterna 
av förebyggande åtgärder över en viss tid 
samt bedömer behoven av ytterligare 
initiativ när det gäller säkerhet för produkter 
och tjänster, 

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador som 
ger jämförbar information, övervakar 
utvecklingen av skaderisker och effekterna 
av förebyggande åtgärder över en viss tid 
samt bedömer behoven av ytterligare 
initiativ när det gäller säkerhet för produkter 
och tjänster, utveckla branschöverskridande 
samarbete, inbegripa och stärka 
partnerskap med intressenter på lokal, 
nationell och internationell nivå samt stå 
för samordning och en helhetssyn på 
skador och säkerhetsbrister,

Or. en

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 27
Rekommendation 2

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador, 
skador som orsakats av varor eller tjänster, 

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador, 
skador som orsakats av varor eller tjänster, 
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våld eller självtillfogade skador, våld eller självtillfogade skador; särskild 
uppmärksamhet bör ägnas sociala faktorer 
som framkallar skador och 
säkerhetsbrister: den största skillnaden 
mellan skade-, dödlighets- och 
sjuklighetsnivåerna finns mellan fattigare 
och rikare länder och mellan olika 
socialgrupper inom varje land; klyftan 
växer på grund av faktorer såsom ökad 
vägtrafik, ökad ojämlikhet när det gäller 
inkomst, högre arbetslöshet, minskat socialt 
stöd, avreglering av marknader och ökad 
tillgång på alkohol samt bristande 
regelverk och tillämpningsmekanismer; 
arbetslösa, etniska minoriteter, 
migrantarbetare, flyktingar, 
funktionshindrade och hemlösa är särskilt 
utsatta,

Or. en

Motivering

1. Each year, RTIs are estimated to kill 127 000 people, 55% of whom are aged 15-44 years, 
and injure or disable 2.4 million. Seventy-five per cent occur in males. The risk of RTIs for 
people living in low- and middle-income countries (LMIC) is 1.5 times that for people in 
high-income countries (HIC).

2. Falls kill nearly 80 000 people yearly, with the highest mortality among people aged over 
80 years. Because of their frailty, these people are more likely not only to fall but also to die 
as a result. Most falls occur in or around the home. Poverty and unsafe building design are 
risk factors for children. Males in LMIC have twice the risk of those in HIC.

3. Drowning leads to about 38 000 deaths and is the third leading cause of death in children 
aged 5–14. The risk for people in LMIC is nine times that for people in HIC.

4. Poisoning causes an estimated 110 000 deaths, with alcohol being responsible for up to 
70% of these in some countries, especially in the eastern half of the Region. Males living in 
LMIC have 18 times the risk of those in HIC.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 28
Rekommendation 2

(2) upprätta nationella handlingsplaner för (2) upprätta nationella handlingsplaner för 
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att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador,
skador som orsakats av varor eller tjänster, 
våld eller självtillfogade skador,

att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador, 
skador som orsakats av varor eller tjänster, 
våld, i synnerhet våld mot kvinnor, eller 
självtillfogade skador,

Or. pt

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 29
Rekommendation 2a (ny)

(2a) se till att databaser om goda lösningar 
för förebyggande av skador beaktar lokala 
förhållanden och får stöd från forskning 
som visar under vilka specifika sociala, 
ekonomiska, infrastrukturella och 
kulturella omständigheter som 
framgångsrik politik genomförs.

Or. en

Motivering

Vad som fungerar bra för skadeförebyggande i ett land fungerar inte nödvändigtvis i ett 
annat. Vi behöver få veta mer om de sociala, ekonomiska, politiska, kulturella och 
infrastrukturella omständigheter som avgör om politiken är effektiv, regeringarnas 
prioriteringar, människors mottaglighet och ländernas ekonomiska kapacitet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 30
Rekommendation 3a (ny)

(3a) se till att försäkringsbolag som har 
tillgång till skadeuppgifter deltar i 
processen för skadeövervakning och ger 
alla relevanta uppgifter till medlemsstaten 
för att underlätta fastställandet av 
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mekanismer och platser där olyckor 
förekommer oftast, och använda denna 
information för att förbättra det 
förebyggande arbetet,

Or. en

Motivering

Försäkringsbolag har förstås uppgifter om skador vilket skulle kunna hjälpa medlemsstaterna 
att på bästa sätt prioritera var pengarna skall investeras för att förebygga framtida olyckor. 
Detta är särskilt viktigt för bilolyckor som förekommer upprepade gånger på vissa 
vägsträckor, vilket visar på ett tydligt behov av ändringar i vägstrukturen.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 31
Uppmaning 1

(1) inom programmet för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
och eventuella efterföljande program, stötta 
och prioritera upprättandet av ett EU-
omfattande system för övervakning av 
skador som skall ta emot uppgifter om 
skador från medlemsstaternas nationella 
system för övervakning av skador, och göra 
den information som finns i databasen 
lättillgänglig för alla berörda parter,

(1) stötta och prioritera upprättandet av ett 
EU-omfattande system för övervakning av 
skador som skall ta emot uppgifter om 
skador från medlemsstaternas nationella 
system för övervakning av skador, och göra 
den information som finns i databasen 
lättillgänglig för alla berörda parter,

Or. en

Motivering

Strykningen föreslås därför att ett övervakningssystem bör få oberoende finansiering,
eftersom det är en permanent struktur som inte kan finansieras genom ett program som har 
en tidsgräns. Lämpliga strykningar har gjorts i texten, men om de inte får stöd av 
miljöutskottet och åtgärderna skall finansieras av programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och (2007–2013) skall naturligtvis reglerna för dessa 
program följas.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 32
Uppmaning 1a (ny)
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(1a) i överensstämmelse med artikel 251 i 
fördraget för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram ett förslag till rättsakt om 
upprättandet av ett EU-omfattande system 
för övervakning av skador, för 
informationsutbyte om goda lösningar och 
för spridning av information, enligt 
punkt 1, i vilket de ekonomiska 
konsekvenserna beskrivs noggrant.

Or. en

Motivering

Enligt WHO:s europeiska hälsorapport 2005 är en av de viktigaste orsakerna till 
sjukdomsbördan, uttryckt i DALY (Disability Adjusted Life-Years) i WHO:s europeiska region 
yttre orsaker som skador och förgiftning (14 procent). Därför bör denna stora fråga 
uppmärksammas speciellt och få särskild finansiering. 

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 33
Uppmaning 2

(2) upprätta ett EU-system för utbyte av 
information om goda lösningar och sprida 
denna information till berörda parter,

utgår

Or. it

Motivering

Innehållet i punkt 2 täcks redan av punkt 1 och 1a (ny).

Ändringsförslag från Roberta Angelilli och Alessandro Foglietta

Ändringsförslag 34
Uppmaning 2

(2) upprätta ett EU-system för utbyte av 
information om goda lösningar och sprida 
denna information till berörda parter, 

(2) upprätta ett EU-system för utbyte av 
information om goda lösningar och sprida 
denna information till berörda parter, till all 
hälso- och sjukvårdspersonal och i 
synnerhet läkare, sjuksköterskor och 
socialarbetare samt genom en 
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förebyggande kampanj som riktar sig till 
allmänheten.

Or. it

Motivering

Förebyggande arbete och information kring säkerhet är viktigt och bör öka inom hälso- och 
sjukvården och i de yrkeskategorier som arbetar med utsatta grupper, med hänsyn till vilken 
viktig funktion de fyller i användarnas dagliga liv.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 35
Uppmaning 3a (ny)

(3a) Stöd genom sammanhållnings- och 
strukturfondernas åtgärder för 
förebyggande av skador samt bättre och 
säkrare infrastruktur. 

Or. en

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 36
Uppmaning 4

(4) stödja utarbetandet av bra lösningar och 
politikåtgärder i samband med de 
sju prioriterade områdena med hjälp av 
resurser från programmet för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
och eventuella efterföljande program, det 
allmänna ramverket för finansiering av 
gemenskapens åtgärder till stöd för 
konsumentpolitiken och ramprogrammet 
för forskning,

(4) utarbeta bra lösningar och 
politikåtgärder i samband med de 
sju prioriterade områdena,

Or. en

Motivering

Strykningen föreslås därför att ett övervakningssystem bör få oberoende finansiering,
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eftersom det är en permanent struktur som inte kan finansieras genom ett program som har 
en tidsgräns. Lämpliga strykningar har gjorts i texten, men om de inte får stöd av 
miljöutskottet och åtgärderna skall finansieras av programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och (2007–2013) skall naturligtvis reglerna för dessa 
program följas.

Ändringsförslag från Giovanni Berlinguer

Ändringsförslag 37
Uppmaning 4

(4) stödja utarbetandet av bra lösningar och 
politikåtgärder i samband med de 
sju prioriterade områdena med hjälp av 
resurser från programmet för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
och eventuella efterföljande program, det 
allmänna ramverket för finansiering av 
gemenskapens åtgärder till stöd för 
konsumentpolitiken och ramprogrammet för 
forskning,

(4) stödja utarbetandet av bra lösningar och 
politikåtgärder i samband med de 
åtta prioriterade områdena med hjälp av 
resurser från programmet för 
gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 
och eventuella efterföljande program, det 
allmänna ramverket för finansiering av 
gemenskapens åtgärder till stöd för 
konsumentpolitiken och ramprogrammet för 
forskning; se till att alla efterföljande 
program för förebyggande av skador och 
främjande av säkerhet beaktar ojämlikhet 
vad gäller hälsa, med tanke på att bristande 
tillgång till socialt stöd, svag 
samhällssammanhållning och social 
utslagning minskar människors 
möjligheter att stå emot sociala konflikter 
utan att ta till våld och självtillfogade 
skador.

Or. en

Motivering

En större förståelse för hur oavsiktliga skador och våld kan kopplas till fattigdom och 
ojämlikhet har gjort det möjligt att utarbeta effektiva program som tar itu med problemet och 
den här aspekten av sociala orättvisor. Till exempel har system för hembesök och 
föräldrautbildning för ensamstående med barn visat sig minska våld senare i livet. 


