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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
  většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu doporučení Rady o předcházení zraněním a podpoře bezpečnosti
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0329)1,

– s ohledem na čl. 152 odst. 4 pododstavec 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6-0238/2006),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6

(6) Riziko zranění je v rámci členských 
států, jakož i v sociálních skupinách, 
rozloženo nerovnoměrně. Riziko úmrtí 
v následku zranění je pětkrát vyšší
v členských státech s nejvyšší mírou úrazů 
než v členských státech s nejnižší mírou 
úrazů.

(6) Riziko zranění je v rámci členských 
států, jakož i v sociálních skupinách, 
věkových skupinách a mezi pohlavími
rozloženo nerovnoměrně. Riziko úmrtí 
v následku zranění je pětkrát vyšší 
v členských státech s nejvyšší mírou úrazů 
než v členských státech s nejnižší mírou 
úrazů.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Většina těchto opatření se osvědčila 
jako hospodárná, protože přínosy prevencí 
pro systémy zdravotnictví často 
mnohonásobně přesahují náklady 
následného zásahu.

(8) Většina těchto opatření se osvědčila 
jako hospodárná, protože přínosy prevencí 
jak pro soukromý, tak veřejný sektor, 
zejména pro systémy zdravotnictví, často 
mnohonásobně přesahují náklady 
následného zásahu.

Odůvodnění

Prevence je přínosná nejen pro systémy zdravotnictví, ale rovněž pro soukromý a veřejný 
sektor.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) Zdá se proto být nutné vytvořit systém 
sledování a podávání zpráv ohledně 
zranění, prostřednictvím kterého by mohl 
být dosažen koordinovaný přístup 
členských států při vytváření a zavádění 
vnitrostátních politik v oblasti předcházení 
zraněním, který by zahrnoval výměnu 
osvědčených postupů. Takový systém bude 
vytvořen na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, kterým 
se přijímá akční program Společenství v 
oblasti veřejného zdraví (2003–2008), a 
následných programů a bude vycházet z 
vnitrostátních systémů sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, které 
budou vytvořeny soudržným a 
harmonizovaným způsobem.

(10) Zdá se proto být nutné vytvořit systém 
sledování a podávání zpráv ohledně 
zranění, prostřednictvím kterého by mohl 
být dosažen koordinovaný přístup 
členských států při vytváření a zavádění 
vnitrostátních politik v oblasti předcházení 
zraněním a podpory bezpečnosti, který by 
zahrnoval výměnu osvědčených postupů. 
Takový systém bude vytvořen na základě 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 1786/2002/ES ze dne 23. září 2002, 
kterým se přijímá akční program 
Společenství v oblasti veřejného zdraví 
(2003–2008), a následných programů a 
bude vycházet z vnitrostátních systémů 
sledování a podávání zpráv ohledně 
zranění, které budou vytvořeny soudržným 
a harmonizovaným způsobem.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu k 

(11) V zájmu účinného využívání zdrojů 
programu Společenství v oblasti veřejného 
zdraví a co nejúčinnějšího přístupu k 
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předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost nechráněných účastníků 
silničního provozu, předcházení 
sportovním zraněním, předcházení 
zraněním zapříčiněným výrobky nebo 
službami, předcházení sebepoškozování a 
předcházení násilí. Tyto prioritní oblasti 
byly vymezeny s přihlédnutím k 
sociálnímu dopadu zranění vzhledem 
k počtu a závažnosti zranění, důkazům o 
účinnosti zásahů a možnosti úspěšného
provedení v členských státech.

předcházení zraněním bylo vymezeno 
sedm prioritních oblastí: bezpečnost dětí a 
dospívajících, bezpečnost starších občanů, 
bezpečnost účastníků silničního provozu, 
předcházení sportovním zraněním a 
zraněním způsobeným při provozování 
zájmové činnosti, předcházení zraněním 
zapříčiněným výrobky nebo službami, 
předcházení sebepoškozování a 
předcházení násilí. Tyto prioritní oblasti 
byly vymezeny s přihlédnutím k 
sociálnímu dopadu zranění vzhledem 
k počtu a závažnosti zranění, důkazům o 
účinnosti zásahů a možnosti úspěšného 
provedení v členských státech.

Odůvodnění

Ačkoli je třeba věnovat zvláštní pozornost nechráněným účastníkům silničního provozu, jako 
jsou cyklisté a chodci, jsou zraněním ohroženi všichni účastníci silničního provozu, což by se 
mělo v této kategorii promítnout. Došlo rovněž k rozšíření prioritní oblasti sportu, která nyní 
zahrnuje rovněž předcházení zraněním souvisejícím s provozováním zájmové činnosti. 

Pozměňovací návrh 5
Doporučení členským státům, bod 1

1. vytvořit národní systémy sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, které 
poskytnou srovnatelné informace, budou 
sledovat vývoj rizika zranění a účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ v oblasti bezpečnosti 
výrobků a služeb;

1. vytvořit národní systémy sledování a 
podávání zpráv ohledně zranění, které 
budou mít přístup k jiným příslušným 
databázím a které poskytnou srovnatelné 
informace, budou sledovat vývoj rizika 
zranění tím, že se zaměří na faktory, jež 
zranění způsobují, budou sledovat účinky 
preventivních opatření v průběhu určitého 
časového období a posuzovat potřebu 
dalších iniciativ, zejména v oblasti 
bezpečnosti výrobků a služeb;

Odůvodnění

Pokud je to možné, mohly by být specifické informace rovněž shromažďovány propojením 
údajů z různých zdrojů, jako je Eurostat či pojišťovny. Pojišťovny mají pravděpodobně
přístup k podrobnějším informacím o příčinách zranění. K tomu, aby bylo možno zraněním 
předcházet, je navíc nezbytné zabývat se každým případem zvlášť a informace rozebrat za 
použití specifických faktorů. Získali bychom tak skutečný základ pro vývoj účinných politik a 
podporu bezpečnosti. Konečně, další iniciativy by se neměly zaměřit pouze na bezpečnost 
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výrobků a služeb.

Pozměňovací návrh 6
Doporučení členským státům, bod 2

2. vypracovat národní plány předcházení 
nehodám a zraněním, podporovat 
spolupráci mezi jednotlivými útvary a
zvýšit možnosti financování kampaní, 
podporovat bezpečnost a zavést takové 
národní plány v praxi, přičemž by měla být 
věnována zvláštní pozornost dětem, 
starším lidem a nechráněným účastníkům 
silničního provozu a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění, zranění 
zapříčiněná výrobky a službami, násilím a 
sebepoškozováním;

2. vypracovat národní plány předcházení 
nehodám a zraněním, podporovat 
spolupráci mezi jednotlivými útvary a 
spolupráci se zúčastněnými subjekty,
zvýšit možnosti financování kampaní, 
vytvořit podněty pro podporu bezpečnosti
a zavést takové národní plány v praxi, 
přičemž by měla být věnována zvláštní 
pozornost vysoce ohroženým skupinám, 
jako jsou děti, starší lidé a účastníci 
silničního provozu, a zvláštní ohled by se 
měl brát na sportovní zranění a zranění 
způsobená při provozování zájmové 
činnosti, zranění zapříčiněná výrobky a 
službami, násilím a sebepoškozováním;

Odůvodnění

Kromě spolupráce mezi jednotlivými útvary je třeba zvážit vertikální spolupráci se 
zúčastněnými subjekty. Podněty usnadňují zavedení bezpečnostních opatření a bezpečnostního
vybavení. Vložení slov „vysoce ohrožené skupiny“ umožňuje rozlišit mezi celkovými 
prioritními oblastmi uvedenými výše a zvláštními problematickými oblastmi.

Pozměňovací návrh 7
Doporučení členským státům, bod 2a (nový)

2a. vypracovat vědecké studie, zejména na 
téma sebepoškozování a rizikové chování.

Odůvodnění

Obecně je důležité zjistit, proč a jak ke zraněním dochází. Konkrétně je potřeba vypracovat 
studie věnované tématu sebepoškozování. Některá zranění jsou chybně klasifikována jako 
sebepoškozování, zatímco jiná zranění, ke kterým došlo sebepoškozováním, nejsou správně 
označena. Je zapotřebí také vypracovat další studii v oblasti rizikového chování, jež je 
dominantním faktorem vzniku zranění.

Pozměňovací návrh 8
Doporučení členským státům, bod 3
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3. zajistit systematické začlenění tématiky 
předcházení zraněním a podpory 
bezpečnosti do odborné přípravy 
zdravotnických pracovníků, aby tyto 
skupiny odborníků mohly kompetentním 
způsobem poskytovat poradenství svým 
pacientům, zákazníkům a veřejnosti;

3. zajistit systematické začlenění tématiky 
předcházení zraněním a podpory 
bezpečnosti zdokonalením vzdělávání a
odborné přípravy zdravotnických a jiných
pracovníků, aby tyto skupiny odborníků 
mohly kompetentním způsobem 
poskytovat poradenství svým pacientům, 
zákazníkům a veřejnosti; zvýšit povědomí
veřejnosti o příčinách a následcích 
zdůrazněním odpovědnosti jednotlivců i 
společnosti v souvislosti s předcházením 
zraněním a podporou bezpečnosti.

Odůvodnění

Podpora bezpečnosti se nemůže omezovat jen na odbornou přípravu zdravotnických 
pracovníků. Podpora bezpečnosti je objasněna rozšířením textu o zvyšování povědomí
veřejnosti. Navíc je zdůrazněn význam úlohy každého občana, která spočívá v předcházení 
úrazům a pomoci ostatním.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přibližně 235 000 občanů Evropské unie zemře každý rok na následky úrazů nebo zranění 
způsobených násilím. To znamená, že každý den zemře na následky zranění více než 600 lidí. 
Úrazy rovněž přispívají k sociální a hospodářské zátěži, jelikož každoročně je do nemocnic 
přijato 7 milionů lidí a u 65 milionů případů je nutno lékařské ošetření. V zájmu snížení této 
zátěže zpravodajka podtrhuje důležitost sběru a kvality údajů a zdůrazňuje význam podpory 
bezpečnosti, jakož i zvyšování povědomí o snižování nákladů díky opatřením na předcházení 
zranění. Zpravodajka se navíc snaží vyjasnit prioritní oblasti a zdůrazňuje potřebu spolupráce 
mezi jednotlivými útvary a účasti zúčastněných subjektů.    

Kromě zohlednění významu shromažďování informací, jak zdůrazňuje návrh doporučení 
Rady, je cílem pozměňovacích návrhů rovněž zajistit kvalitní údaje. Sběr kvantitativních 
údajů má tendenci skrývat „faktory způsobující zranění“. Je proto důležité zjistit, proč a jak 
ke zraněním dochází. Například zranění spojená s dopravními nehodami jsou zařazena do 
jediné statistické kategorie. Tato kategorie však nevypovídá o různých faktorech 
způsobujících zranění, které dopravní nehody ve skutečnosti ovlivňují, jako například: 

1) fyzická schopnost,
2) nedostatek zkušeností,
3) vliv drog (zejména alkoholu),
4) nedostatek koncentrace,
5) rozdíly ve způsobech života (např. sociální příslušnost, kultura),
6) rizikové chování (zejména mezi mladými lidmi, liší se mezi pohlavími),
7) okolní podmínky (počasí, městské/životní prostředí, infrastruktura, produkty a služby). 

Abychom mohli zraněním předcházet, je zásadní zabývat se každým vážným či smrtelným
případem zvlášť a rozebrat informace za použití faktorů, např. těch, které jsme uvedli výše. 
Získali bychom tak skutečný základ pro vývoj účinných politik a podporu bezpečnosti. 
Specifické informace by rovněž mohly být shromažďovány propojením údajů z různých 
zdrojů, jako je Eurostat či pojišťovny. Pojišťovny pravděpodobně mají přístup 
k podrobnějším informacím o příčinách zranění.  

Návrh doporučení Rady se zaměřuje především na shromažďování informací o zraněních 
vytvořením systému sledování. Zpráva se nicméně příliš nezmiňuje o podpoře bezpečnosti, 
ačkoli je uvedena v názvu. V celém dokumentu je o ní zmínka pouze dvakrát, přičemž tento 
pojem není jasně vymezen. Podpoře bezpečnosti musí být přisouzena významnější úloha, 
zejména v souvislosti se zvyšováním povědomí veřejnosti. Je zapotřebí zvyšovat 
informovanost a odbornou přípravu/vzdělávání příslušných skupin, nejen zdravotnických 
pracovníků. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat, že lidský život je křehký a ke 
zraněním bude i nadále docházet. Lidé si musí lépe uvědomit, že si s životem nemohou 
zahrávat, což je v současnosti opomíjeno. Proto je nutné zvyšování povědomí veřejnosti a 
lepší vzdělávání, a to zejména vysoce ohrožených skupin.  

Vědecký výzkum ukazuje, že opatření na předcházení zraněním pomáhají snižovat náklady 
jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Co se týká soukromého sektoru, podněty jako 
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podpory nebo odměny by přispěly k zdokonalení bezpečnostních opatření a bezpečnostního 
vybavení.

Na některých prioritních oblastech vyjmenovaných v doporučení Rady se lze shodnout
(bezpečnost dětí a dospívajících, bezpečnost starších občanů, předcházení zraněním
způsobeným výrobky a službami a předcházení mezilidskému násilí). Je ovšem třeba vyjasnit 
i jiné priority. Ačkoli je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost nechráněným účastníkům 
silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci, jsou zraněním ohroženi všichni účastníci 
silničního provozu, což by se mělo v této kategorii promítnout. Je potřeba vypracovat studie 
věnované tématu sebepoškozování. Některá zranění jsou chybně klasifikována jako 
sebepoškozování, zatímco jiná zranění, ke kterým došlo v důsledku sebepoškozování, nejsou 
správně označena. Na množství vážných úrazů se nepochybně velkou mírou podílejí 
sportovní zranění, a to navzdory tomu, že k těmto úrazům dochází za přítomnosti sportovních 
trenérů. Návrh však nezmiňuje provozování zájmové činnosti, jež probíhá bez dohledu nebo 
ke které dochází občasně či spontánně (např. skateboarding). Prioritní oblast byla proto 
rozšířena tak, aby zahrnovala předcházení zraněním souvisejícím s provozováním zájmové 
činnosti i sportu. 

Současný návrh se zmiňuje pouze o vazbách mezi subjekty veřejného sektoru (spolupráce 
mezi jednotlivými útvary); je ovšem rovněž nutno zvážit vertikální spolupráci se 
zúčastněnými subjekty. Tato zpráva proto uvádí potřebu programové spolupráce s nevládními 
organizacemi činnými v oblasti předcházení zraněním (zejména s Evropskou kanceláří
Světové zdravotnické organizace). Předcházení zraněním zahrnuje navíc významné sociální a 
morální otázky; měla by být zdůrazňována zodpovědnost jednotlivců pomáhat ostatním 
v rámci místní komunity, zejména lidem, kteří jsou zraněními nejvíce ohroženi (např. dětem, 
dospívajícím, těhotným ženám, starším lidem a lidem s postižením). Proto je spojení 
s komunitami zásadní pro snižování zátěže spojené s úrazy.
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