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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets henstilling om forebyggelse af personskader og fremme af 
sikkerhed
(KOM (2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106 (CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2006)0329)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 154, stk. 4, afsnit 2, der danner grundlag for Rådets 
høring af Parlamentet (C6–0238/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Risikoen for personskader er uligeligt 
fordelt mellem medlemsstater og 
samfundsgrupper. Risikoen for at dø af 
skader er fem gange større i den 
medlemsstat, der har den højeste 

(6) Risikoen for personskader er uligeligt 
fordelt mellem medlemsstater og mellem 
samfundsgrupper, aldersgrupper og 
mellem kønnene. Risikoen for at dø af 
skader er fem gange større i den 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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skadeprocent, end i den, der har den 
laveste.

medlemsstat, der har den højeste 
skadeprocent, end i den, der har den 
laveste.

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) De fleste af disse foranstaltninger har 
vist sig at være omkostningseffektive, fordi
sundhedssystemernes fordele ved 
forebyggelse ofte er adskillige gange større 
end udgifterne til intervention.

(8) De fleste af disse foranstaltninger har 
vist sig at være omkostningseffektive, fordi
fordelene ved forebyggelse for både den 
private og den offentlige sektor, og 
navnlig for sundhedssystemerne, ofte er 
adskillige gange større end udgifterne til 
intervention.

Begrundelse

Fordelene er ikke kun til gavn for sundhedssystemerne, men tillige for private og offentlige 
sektorer.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10

(10) Det lader derfor til at være nødvendigt 
at udvikle et system til overvågning og 
rapportering af personskader, som kan 
sikre en koordineret tilgang i 
medlemsstaterne med hensyn til at udvikle 
og indføre nationale politikker for 
forebyggelse af personskader, herunder 
udveksling af eksempler på bedste praksis. 
Et sådant system vil blive oprettet i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1786/2002/EF af 23. 
september 2002 om vedtagelse af et 
program for Fællesskabets indsats inden 
for folkesundhed (2003-2008)5 og 
eventuelle efterfølgende programmer og 
kommer til at bygge på nationale systemer 
til overvågning og rapportering af 
personskader, som skal oprettes på 
sammenhængende og ensartet måde.

(10) Det lader derfor til at være nødvendigt 
at udvikle et system til overvågning og 
rapportering af personskader, som kan 
sikre en koordineret tilgang i 
medlemsstaterne med hensyn til at udvikle 
og indføre nationale politikker for 
forebyggelse af personskader og fremme af 
sikkerhed, herunder udveksling af 
eksempler på bedste praksis. Et sådant 
system vil blive oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1786/2002/EF af 23. september 2002 
om vedtagelse af et program for 
Fællesskabets indsats inden for 
folkesundhed (2003-2008)5 og eventuelle 
efterfølgende programmer og kommer til at 
bygge på nationale systemer til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som skal oprettes på 
sammenhængende og ensartet måde.
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Ændringsforslag 4
Betragtning 11

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed6 og takle 
forebyggelse af personskader på den mest 
effektive måde er der identificeret syv 
prioriterede områder: børn og teenageres 
sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, bløde
trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
sportsskader, forebyggelse af skader 
forårsaget af varer og tjenesteydelser, 
forebyggelse af selvpåført skade samt 
forebyggelse af vold. De prioriterede 
områder er fastlagt ved at tage hensyn til 
skadernes sociale konsekvenser og i den 
forbindelse se på skadernes antal og 
omfang, dokumentation for interventioners 
effektivitet og mulighederne for vellykket 
gennemførelse i medlemsstaterne,

(11) For at strømline ressourcerne under 
programmet for Fællesskabets indsats 
inden for folkesundhed og takle 
forebyggelse af personskader på den mest 
effektive måde er der identificeret syv 
prioriterede områder: børn og teenageres 
sikkerhed, ældre borgeres sikkerhed, 
trafikanters sikkerhed, forebyggelse af 
fritids- og sportsskader, forebyggelse af 
skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, forebyggelse af selvpåført 
skade samt forebyggelse af vold. De 
prioriterede områder er fastlagt ved at tage 
hensyn til skadernes sociale konsekvenser 
og i den forbindelse se på skadernes antal 
og omfang, dokumentation for 
interventioners effektivitet og 
mulighederne for vellykket gennemførelse 
i medlemsstaterne,

Begrundelse

Selv om der skal rettes særlig opmærksomhed mod bløde trafikanter som cyklister og 
fodgængere, er alle trafikanter udsat for skaderisiko, hvilket bør afspejles i kategorien. 
Prioritetsområdet sport er ligeledes blevet udvidet og omfatter nu også forebyggelse af 
personskader i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag 5
Henstiller til medlemsstaterne, punkt 1

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader, som sikrer sammenlignelige 
informationer, overvåger udviklingen i 
risikoen for personskader og virkningerne 
af forebyggende foranstaltninger i et vist 
tidsrum og vurderer behovet for at tage 
yderligere initiativer med henblik på 
sikkerhed i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser

(1) at udvikle et nationalt system til 
overvågning og rapportering af 
personskader med adgang til andre 
relevante databaser, som sikrer 
sammenlignelige informationer, overvåger 
udviklingen i risikoen for personskader ved 
at fokusere på skadefaktorer, overvåger 
virkningerne af forebyggende 
foranstaltninger i et vist tidsrum og 
vurderer behovet for at tage yderligere 
initiativer med henblik på sikkerhed 
navnlig i forbindelse med varer og 
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tjenesteydelser

Begrundelse

Såfremt det er muligt, kan der også indhentes specifikke oplysninger fra kilder som Eurostat 
og forsikringsselskaber. Sidstnævnte kan have adgang til mere præcise oplysninger om 
skadesårsagerne. Endvidere er det med henblik på at forbedre forudsigelsen af skader 
nødvendigt at granske hver enkelt skade individuelt ved at inddele oplysningerne ud fra
forskellige faktorer. Det vil danne et reelt grundlag for udviklingen af effektive politikker og 
fremme af sikkerhed. Endelig bør de nye initiativer ikke udelukkende fokusere på sikkerhed i 
forbindelse med varer og tjenesteydelser.

Ændringsforslag 6
Henstiller til medlemsstaterne, punkt 2

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader, 
iværksætte tværministerielt samarbejde og
øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, fremme sikkerhed og 
gennemføre sådanne nationale planer i 
praksis med særlig opmærksomhed 
omkring børn, ældre og bløde trafikanter 
og speciel hensyntagen til sportsskader, 
skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, vold og selvpåført skade

(2) at indføre nationale planer for 
forebyggelse af ulykker og personskader,
iværksætte tværministerielt samarbejde 
samt samarbejde med de berørte parter og 
dermed øge mulighederne for at finansiere 
kampagner, skabe incitamenter til fremme 
af sikkerhed og gennemføre sådanne 
nationale planer i praksis med særlig 
opmærksomhed omkring højrisikogrupper 
som børn, ældre og trafikanter og speciel 
hensyntagen til fritids- og sportsskader, 
skader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser, vold og selvpåført skade

Begrundelse

Ud over et tværministerielt samarbejde skal der også overvejes et vertikalt samarbejde med 
de berørte parter. Incitamenter er nyttige i forbindelse med indførelsen af 
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr. Ved at tilføje ordet "højrisikogrupper" 
skelnes der mellem de overordnede prioritetsområder, som er nævnt tidligere, og særlige 
risikoområder.

Ændringsforslag 7
Henstiller til medlemsstaterne, punkt 2 a (nyt)

(2a) at foretage videnskabelige 
undersøgelser navnlig af selvpåført skade 
og risikofyldt adfærd.
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Begrundelse

Det er i almindelighed vigtigt at se på, hvorfor og hvordan personskader opstår. Der er 
særlig behov for undersøgelser på området selvpåført skade. Nogle personskader vurderes 
fejlagtigt at være forårsaget af selvpåført skade, mens andre personskader forårsaget af 
selvpåført skade ikke identificeres som sådanne. Der er endvidere behov for yderligere 
undersøgelser på området risikofyldt adfærd, som er en dominerende skadefaktor.

Ændringsforslag 8
Henstiller til medlemsstaterne, punkt 3

(3) at sikre, at forebyggelse af 
personskader og fremme af sikkerhed 
indføres systematisk som led i den 
erhvervsmæssige uddannelse af personale i 
sundhedssektoren, således at disse grupper 
kan fungere som kompetente rådgivere for 
deres patienter, klienter og offentligheden,

(3) at sikre, at forebyggelse af 
personskader og fremme af sikkerhed 
indføres systematisk ved at forbedre 
undervisningen og den erhvervsmæssige 
uddannelse af personale i bl.a. 
sundhedssektoren, således at disse grupper 
kan fungere som kompetente rådgivere for 
deres patienter, klienter og offentligheden, 
at øge offentlighedens bevidsthed om 
årsagerne til og konsekvenserne af 
personskader ved at fremhæve såvel den 
enkeltes som samfundets ansvar i 
forbindelse med forebyggelse af 
personskader og fremme af sikkerhed,

Begrundelse

Fremme af sikkerhed kan ikke begrænses til den erhvervsmæssige uddannelse af personale i 
sundhedssektoren. Fremme af sikkerhed tydeliggøres ved at nævne, at offentlighedens
bevidsthed skal øges. Endvidere understreges vigtigheden af den enkelte borgers rolle i 
forbindelse med at undgå ulykker og hjælpe andre mennesker.
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BEGRUNDELSE

Hvert år dør ca. 235.000 borgere i EU på grund af en ulykke eller vold. Det svarer til mere 
end 600 dødsulykker som følge af personskader om dagen. Personskader medfører sociale og 
økonomiske byrder og fører årligt til ca. 7 millioner hospitalsindlæggelser og 65 millioner 
lægebehandlinger. Med henblik på at mindske disse byrder fremhæver ordføreren bl.a. 
indsamling af data og datakvalitet og understreger vigtigheden af at fremme sikkerhed og øge 
bevidstheden omkring de omkostningsbesparelserne, der kan opnås gennem foranstaltninger 
til forebyggelse af personskader. Endvidere ønsker ordføreren at redegøre for 
prioritetsområderne og fremhæve behovet for tværfagligt samarbejde og inddragelse af de 
berørte parter.

Ud over at tage hensyn til betydningen af indsamling af oplysninger som understreget i 
forslaget til Rådets henstilling har ændringsforslagene til formål at sikre tilvejebringelse af 
data af høj kvalitet. Indsamling af kvantitative data har tendens til at skjule "skadefaktorerne". 
Det er derfor vigtigt at se på, hvorfor og hvordan personskader opstår. Personskader i 
forbindelse med bilulykker samles eksempelvis i én statistisk kategori. Men denne kategori 
afslører ikke de forskellige skadefaktorer, som bilulykkerne reelt er forårsaget af, f.eks.:

1) fysisk evne,
2) manglende erfaring,
3) påvirkning (navnlig af alkohol),
4) manglende koncentration,
5) livsstil (f.eks. socialt tilhørsforhold, kultur),
6) risikofyldt adfærd (navnlig blandt yngre mennesker, kønsmæssige forskelle),
7) omgivende forhold (vejr, by-/beboelsesområde, infrastruktur, varer og 

tjenesteydelser).

Med henblik på at forbedre forudsigeligheden af personskader er det vigtigt at granske hvert 
eneste alvorlige eller dødelige tilfælde individuelt ved at inddele oplysningerne i forskellige 
faktorer som nævnt ovenfor. Det vil danne et reelt grundlag for udviklingen af effektive 
politikker og fremme af sikkerhed. Der kan også indhentes specifikke oplysninger fra 
forskellige kilder som f.eks. Eurostat og forsikringsselskaber. Sidstnævnte kan have adgang til 
mere præcise oplysninger om skadesårsagerne.

Forslaget til Rådets henstilling fokuserer navnlig på indsamling af oplysninger om 
personskader gennem oprettelse af et overvågningssystem. Der nævnes imidlertid ikke meget 
om fremme af sikkerhed, selv om dette indgår i dokumentets titel. Der henvises kun hertil to 
gange i hele dokumentet og kun overfladisk. Det er nødvendigt at lægge større vægt på dette 
område navnlig i forbindelse med at øge offentlighedens bevidsthed. Der er behov for større 
bevidsthed og oplysning inden for relevante grupper ud over personalet i sundhedssektoren. 
Vi må i sidste ende ikke glemme, at mennesket er sårbart, og at personskader stadig vil finde 
sted. Vi skal blive mere bevidste om, at vi ikke må lege med livet, hvilket synes at være et 
overset faktum i dag. Derfor er det nødvendigt at øge den offentlige bevidsthed og forbedre 
oplysningen af navnlig højrisikogrupper.
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Videnskabelige undersøgelser viser, at foranstaltninger til forebyggelse af personskader er 
med til at nedbringe omkostningerne i både den offentlige og den private sektor. For den 
sidstnævntes vedkommende ville incitamenter i form af tilskud og/eller belønninger være med 
til at forbedre sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr.

Ordføreren kan tilslutte sig nogle af de fastlagte prioritetsområder i Rådets henstilling (børn 
og unges sikkerhed, ældres sikkerhed, forebyggelse af personskader forårsaget af varer og 
tjenesteydelser samt forebyggelse af vold mellem mennesker). Men der er også behov for at 
redegøre for andre prioriteter. Selv om der skal rettes særlig opmærksomhed mod bløde 
trafikanter som cyklister og fodgængere, er alle trafikanter udsat for skaderisiko, hvilket bør 
afspejles i kategorien. Det er nødvendigt at foretage undersøgelser på området selvpåført 
skade. Nogle personskader vurderes fejlagtigt at være forårsaget af selvpåført skade, mens 
andre personskader forårsaget af selvpåført skade ikke identificeres som sådanne. 
Sportsskader tegner sig klart for et stort antal alvorlige ulykker på trods af vejledning fra 
trænere. Fritidsaktiviteter, som udføres uden overvågning eller kun lejlighedsvis eller spontant 
(f.eks. skateboarding), er imidlertid ikke omfattet af forslaget. Dette prioritetsområde er derfor 
blevet udvidet til at omfatte forebyggelse af personskader i forbindelse med såvel 
fritidsaktiviteter som sport.

I forslaget nævnes på nuværende tidspunkt kun offentligt samarbejde (tværministerielt 
samarbejde). Vertikalt samarbejde med de berørte parter bør imidlertid også overvejes. Derfor 
er behovet for planlagt samarbejde med ngo'er, der arbejder med forebyggelse af 
personskader (navnlig WHO's europæiske kontor), afspejlet i denne betænkning. Desuden 
involverer forebyggelsen af skader betydelige sociale og moralske hensyn, idet den enkeltes 
ansvar for at hjælpe andre i lokalsamfundet, navnlig dem, der er sårbare over for skader (f.eks. 
børn, unge, gravide, ældre mennesker og handicappede), understreges. Det er årsagen til, at 
samarbejdet med lokalsamfundet er altafgørende for at reducere byrderne som følge af 
personskader.


