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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη των 
τραυματισμών και την προαγωγή της ασφάλειας
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0329)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0238/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Οι κίνδυνοι τραυματισμού 
κατανέμονται άνισα τόσο μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων. Ο κίνδυνος θανάτου 
από τραυματισμό είναι πέντε φορές

(6) Οι κίνδυνοι τραυματισμού 
κατανέμονται άνισα τόσο μεταξύ των 
κρατών μελών όσο και μεταξύ των 
κοινωνικών ομάδων, των ηλικιακών 
ομάδων και μεταξύ των φύλων. Ο 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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μεγαλύτερος στο κράτος μέλος με το 
υψηλότερο ποσοστό τραυματισμών σε 
σύγκριση με εκείνο που έχει το 
χαμηλότερο ποσοστό.

κίνδυνος θανάτου από τραυματισμό είναι 
πέντε φορές μεγαλύτερος στο κράτος 
μέλος με το υψηλότερο ποσοστό 
τραυματισμών σε σύγκριση με εκείνο που 
έχει το χαμηλότερο ποσοστό.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά 
έχουν αποδειχτεί αποδοτικά από άποψη 
κόστους, επειδή τα οφέλη της πρόληψης 
για τα συστήματα υγείας υπερβαίνουν 
συχνά κατά πολύ το κόστος της 
παρέμβασης.

(8) Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά 
έχουν αποδειχτεί αποδοτικά από άποψη 
κόστους, επειδή τα οφέλη της πρόληψης
τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το 
δημόσιο τομέα, ειδικά για τα συστήματα 
υγείας, υπερβαίνουν συχνά κατά πολύ το 
κόστος της παρέμβασης.

Αιτιολόγηση

Τα οφέλη δεν επιτυγχάνονται μόνο για τα συστήματα υγείας αλλά και για τον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Επομένως, φαίνεται πως είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής των 
τραυματισμών, το οποίο θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση 
από όλα τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη 
και τη θέσπιση εθνικών πολιτικών σχετικά 
με την πρόληψη των τραυματισμών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών. Ένα τέτοιου είδους 
σύστημα θα αναπτυχθεί δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 1786/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
(2003-2008) και των προγραμμάτων που 
θα το διαδεχτούν. Το σύστημα αυτό θα 
βασιστεί στα εθνικά συστήματα 
επιτήρησης και καταγραφής των 

(10) Επομένως, φαίνεται πως είναι 
αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής των 
τραυματισμών, το οποίο θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση 
από όλα τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη 
και τη θέσπιση εθνικών πολιτικών σχετικά 
με την πρόληψη των τραυματισμών και 
την προώθηση της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών. Ένα τέτοιου είδους 
σύστημα θα αναπτυχθεί δυνάμει της 
απόφασης αριθ. 1786/2002/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 
για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
(2003-2008) και των προγραμμάτων που 
θα το διαδεχτούν. Το σύστημα αυτό θα 
βασιστεί στα εθνικά συστήματα 
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τραυματισμών που πρόκειται να 
αναπτυχθούν με συνεκτικό και 
εναρμονισμένο τρόπο.

επιτήρησης και καταγραφής των 
τραυματισμών που πρόκειται να 
αναπτυχθούν με συνεκτικό και 
εναρμονισμένο τρόπο.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να γίνει εξορθολογισμός των 
πόρων του κοινοτικού προγράμματος για 
τη δημόσια υγεία και για να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόληψης 
των ατυχημάτων με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, έχουν 
προσδιοριστεί επτά τομείς 
προτεραιοτήτων: η ασφάλεια των παιδιών 
και των εφήβων, η ασφάλεια των 
μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, η 
ασφάλεια των ανεπαρκώς 
προστατευόμενων χρηστών των οδών, η 
πρόληψη των ατυχημάτων στον 
αθλητισμό, η πρόληψη των ατυχημάτων 
που προκαλούνται από προϊόντα και 
υπηρεσίες, η πρόληψη των 
αυτοτραυματισμών και η πρόληψη της 
βίας. Αυτοί οι τομείς προτεραιοτήτων 
έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη 
τον κοινωνικό αντίκτυπο των 
τραυματισμών σε σχέση με τον αριθμό και 
τη σοβαρότητα, τα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών 
δράσεων και τη σκοπιμότητα της 
επιτυχημένης εφαρμογής στα κράτη μέλη.

(11) Για να γίνει εξορθολογισμός των 
πόρων του κοινοτικού προγράμματος για 
τη δημόσια υγεία και για να 
αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόληψης 
των ατυχημάτων με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, έχουν 
προσδιοριστεί επτά τομείς 
προτεραιοτήτων: η ασφάλεια των παιδιών 
και των εφήβων, η ασφάλεια των 
μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών, η 
ασφάλεια των χρηστών των οδών, η 
πρόληψη των ατυχημάτων στον αθλητισμό 
και στον ελεύθερο χρόνο, η πρόληψη των 
ατυχημάτων που προκαλούνται από 
προϊόντα και υπηρεσίες, η πρόληψη των 
αυτοτραυματισμών και η πρόληψη της 
βίας. Αυτοί οι τομείς προτεραιοτήτων 
έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη 
τον κοινωνικό αντίκτυπο των 
τραυματισμών σε σχέση με τον αριθμό και 
τη σοβαρότητα, τα στοιχεία σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των παρεμβατικών 
δράσεων και τη σκοπιμότητα της 
επιτυχημένης εφαρμογής στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Αν και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ανεπαρκώς προστατευόμενους χρήστες των 
οδών, όπως οι ποδηλάτες και οι πεζοί, όλοι οι χρήστες των δρόμων κινδυνεύουν με 
τραυματισμό, ένα γεγονός που θα πρέπει να αντανακλάται στην κατηγορία. Επίσης, η περιοχή 
προτεραιότητας του αθλητισμού διευρύνεται για να συμπεριλάβει πρόληψη τραυματισμών κατά 
τον ελεύθερο χρόνο ενός ατόμου.

Τροπολογία 5
Σύσταση στα κράτη μέλη, παράγραφος (1)
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(1) Να αναπτύξουν ένα εθνικό σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, το οποίο θα 
παρέχει συγκρίσιμες πληροφορίες, θα 
παρακολουθεί την εξέλιξη των κινδύνων 
ατυχήματος και των αποτελεσμάτων των 
προληπτικών μέτρων στη διάρκεια του 
χρόνου και θα αξιολογεί τις ανάγκες για 
την εισαγωγή πρόσθετων πρωτοβουλιών 
όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων 
και των υπηρεσιών.

(1) Να αναπτύξουν ένα εθνικό σύστημα 
επιτήρησης και καταγραφής, το οποίο θα 
έχει πρόσβαση σε άλλες οικείες τράπεζες 
δεδομένων, θα παρέχει συγκρίσιμες 
πληροφορίες, θα παρακολουθεί την 
εξέλιξη των κινδύνων ατυχήματος 
εστιαζόμενο σε προδιοριστικούς 
παράγοντες των τραυματισμών, θα 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα των 
προληπτικών μέτρων στη διάρκεια του 
χρόνου και θα αξιολογεί τις ανάγκες για 
την εισαγωγή πρόσθετων πρωτοβουλιών, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια των 
προϊόντων και των υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Αν είναι δυνατό, θα μπορούσε να γίνεται συλλογή πληροφοριών με τη διασύνδεση δεδομένων 
από διάφορες πηγές όπως η Eurostat ή ασφαλιστικές εταιρείες. Οι τελευταίες έχουν, 
ενδεχομένως, πρόσβαση σε ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των τραυματισμών. 
Επιπλέον, για να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των τραυματισμών κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
διερευνάται μεμονωμένα με ανάλυση των πληροφοριών, χρησιμοποιώντας ειδικούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες. Κάτι τέτοιο θα αποτελέσει πραγματική βάση για την ανάπτυξη 
αποδοτικών πολιτικών και την προώθηση της ασφάλειας. Τέλος, πρόσθετες πρωτοβουλίες δεν 
θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Τροπολογία 6
Σύσταση στα κράτη μέλη, παράγραφος (2)

(2) Να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την 
πρόληψη των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών αναπτύσσοντας 
διυπηρεσιακή συνεργασία και αυξάνοντας 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις 
δράσεις που αφορούν εκστρατείες,
προάγοντας την ασφάλεια και 
εφαρμόζοντας στην πράξη τέτοιου είδους 
εθνικά σχέδια, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή στα παιδιά, στους μεγαλύτερους 
σε ηλικία πολίτες και στους ανεπαρκώς 
προστατευόμενους χρήστες των οδών και 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα 
ατυχήματα στον αθλητισμό, τους 
τραυματισμούς που προκαλούνται από 
προϊόντα και υπηρεσίες, τη βία και τους 
αυτοτραυματισμούς.

(2) Να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την 
πρόληψη των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών αναπτύσσοντας 
διυπηρεσιακή συνεργασία, καθώς και 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, 
αυξάνοντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
για τις δράσεις που αφορούν εκστρατείες, 
θέτοντας κίνητρα για την προώθηση της 
ασφάλειας και εφαρμόζοντας στην πράξη 
τέτοιου είδους εθνικά σχέδια, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου, όπως τα παιδιά, τους 
μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες και στους 
χρήστες των οδών και λαμβάνοντας 
ιδιαιτέρως υπόψη τα ατυχήματα στον 
αθλητισμό και κατά τον ελεύθερο χρόνο, 
τους τραυματισμούς που προκαλούνται 
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από προϊόντα και υπηρεσίες, τη βία και 
τους αυτοτραυματισμούς.

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την διυπηρεσιακή συνεργασία θα πρέπει να εξετασθεί και η περίπτωση κάθετης 
συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους. Τα κίνητρα μπορούν να βοηθήσουν για την καθιέρωση 
μέτρων και εξοπλισμού ασφάλειας. Η προσθήκη του όρου "ομάδες υψηλού κινδύνου" 
συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ των γενικών τομέων προτεραιότητας που αναφέρθηκαν 
νωρίτερα και ειδικών τομέων ενδιαφέροντος.

Τροπολογία 7
Σύσταση στα κράτη μέλη, παράγραφος (2) α (νέα)

(2α) Να πραγματοποιήσουν 
επιστημονικές μελέτες, ειδικά για τις 
περιπτώσεις αυτοτραυματισμών και 
ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς.

Αιτιολόγηση

Σε γενικές γραμμές έχει σημασία να εξετάζεται το γιατί και το πώς συμβαίνουν οι τραυματισμοί. 
Ειδικότερα, χρειάζονται μελέτες σε ό,τι αφορά τους αυτοτραυματισμούς. Μερικοί τραυματισμοί 
φέρουν λανθασμένα την ετικέτα του αυτοτραυματισμού, ενώ άλλοι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από αυτοτραυματισμό δεν προσδιορίζονται με ορθό τρόπο. Επίσης, χρειάζονται 
και άλλες μελέτες στον τομέα της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς η οποία αποτελεί κυρίαρχο 
προσδιοριστικό παράγοντα των τραυματισμών.

Τροπολογία 8
Σύσταση στα κράτη μέλη, παράγραφος (3)

(3) Να εξασφαλίσουν τη συστηματική 
εισαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων 
και της προαγωγής της ασφάλειας στην
επαγγελματική κατάρτιση των 
επαγγελματιών της υγείας, έτσι ώστε οι 
ομάδες αυτές να μπορούν να δρουν ως 
σύμβουλοι των ασθενών, και των πελατών 
τους, καθώς και του κοινού.

(3) Να εξασφαλίσουν τη συστηματική 
εισαγωγή της πρόληψης των ατυχημάτων 
και της προαγωγής της ασφάλειας με 
βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης των 
επαγγελματιών της υγείας και άλλων 
επαγγελματιών, έτσι ώστε οι ομάδες αυτές 
να μπορούν να δρουν ως σύμβουλοι των 
ασθενών, και των πελατών τους, καθώς και 
του κοινού. Να αυξήσουν τη 
συνειδητοποίηση του κοινού σε ό,τι 
αφορά αιτίες και συνέπειες, 
προβάλλοντας με έμφαση τις ευθύνες 
τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και 
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της κοινωνίας για την πρόληψη των 
τραυματισμών και την προώθηση της 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της ασφάλειας δεν μπορεί να περιορισθεί στην κατάρτιση των επαγγελματιών της 
υγείας. Η προώθηση της ασφάλειας διευκρινίζεται αναφέροντας ότι θα πρέπει να αυξηθεί η 
συνειδητοποίηση του κοινού. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία του ρόλου που διαδραματίζει κάθε 
πολίτης σε ό,τι αφορά την αποφυγή ατυχημάτων και τη βοήθεια άλλων ατόμων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Περίπου 235.000 πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τραυμάτων 
που προέρχονται από ατυχήματα ή πράξεις βίας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περισσότερα 
από 600 θύματα τραυματισμών σε ημερήσια βάση. Οι τραυματισμοί συμβάλλουν επίσης στο 
κοινωνικό και στο οικονομικό βάρος, εφόσον έχουμε 7 εκατομμύρια διακομίσεις σε 
νοσοκομεία και 65 εκατομμύρια ιατρικές θεραπείες κάθε χρόνο. Για να μειωθούν αυτά τα 
βάρη η εισηγήτρια προβάλλει με έμφαση τα θέματα της συλλογής στοιχείων και της 
ποιότητας στοιχείων, και τονίζει τη σημασία της προαγωγής της ασφάλειας και της ολοένα 
και μεγαλύτερης συνειδητοποίησης της μείωσης του κόστους που προκύπτει από μέτρα 
πρόληψης των τραυματισμών. Επιπλέον, η εισηγήτρια επιδιώκει να αποσαφηνίσει τους 
τομείς προτεραιότητας και να τονίσει την ανάγκη για διυπηρεσιακή συνεργασία και εμπλοκή 
των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα με το να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της συλλογής πληροφοριών, όπως 
τονίζεται από την προταθείσα σύσταση του Συμβουλίου, οι τροπολογίες αποσκοπούν στο να 
εξασφαλισθούν στοιχεία υψηλής ποιότητας. Η συλλογή ποσοτικών στοιχείων έχει την τάση 
να αποκρύπτει τους "προσδιοριστικούς παράγοντες των τραυματισμών". Κατά συνέπεια, έχει 
σημασία να εξετασθεί γιατί και πώς συμβαίνουν οι τραυματισμοί. Για παράδειγμα, οι 
τραυματισμοί που συνδέονται με τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα κατατάσσονται σε μία μόνο 
στατιστική κατηγορία. Η κατηγορία όμως αυτή δεν αποκαλύπτει την ποικιλία των 
παραγόντων που προσδιορίζουν πράγματι έναν τραυματισμό ο οποίος προέρχεται από 
αυτοκινητιστικό ατύχημα, όπως:

1) φυσική ικανότητα,
2) έλλειψη εμπειρίας,
3) επιρροή ναρκωτικών ουσιών (ιδιαίτερα του αλκοόλ),
4) έλλειψη συγκέντρωσης,
5) διαφορές στους τρόπους ζωής (π.χ., κοινωνικός περίγυρος, πολιτισμός),
6) ριψοκίνδυνη συμπεριφορά (ειδικά μεταξύ νέων, και ποικίλλοντας ανάλογα με το 

φύλο),
7) συνθήκες του περιβάλλοντος (καιρός, συνθήκες διαβίωσης στην πόλη, υποδομή, 

προϊόντα και υπηρεσίες).

Προκειμένου να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα των τραυματισμών έχει κρίσιμη σημασία η 
διερεύνηση κάθε σοβαρού ή μοιραίου συμβάντος, αναλύοντας τις πληροφορίες 
χρησιμοποιώντας προσδιοριστικούς παράγοντες όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Αυτό θα 
αποτελούσε πραγματική βάση για την ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών και την προαγωγή της 
ασφάλειας. Συγκεκριμένες πληροφορίες θα μπορούσαν επίσης να συλλεγούν με τη 
διασύνδεση δεδομένων από διάφορες πηγές όπως η Eurostat ή οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οι 
τελευταίες έχουν, ενδεχομένως, πρόσβαση σε ακριβέστερες πληροφορίες για τις αιτίες των 
τραυματισμών.

Η πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου εστιάζεται κυρίως στη συλλογή πληροφοριών για 
τραυματισμούς μέσω ενός συστήματος παρακολούθησης. Ωστόσο, η έκθεση δεν αναφέρει 
πολλά για την προαγωγή της ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στον τίτλο. 
Αναφέρεται μόνο δύο φορές σε όλο το έγγραφο και δεν σκιαγραφείται με σαφήνεια. Στο θέμα 
αυτό θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα στο να το συνειδητοποιήσει ο 
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κόσμος περισσότερο. Θα πρέπει να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και η κατάρτιση/εκπαίδευση 
των οικείων ομάδων μάλλον παρά μόνο των επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στο κάτω κάτω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εύθραυστη και οι 
τραυματισμοί θα εξακολουθούν να συμβαίνουν. Οι άνθρωποι θα πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν περισσότερο ότι δεν μπορούν να παίζουν με τη ζωή, ένα γεγονός που 
φαίνεται να παραμελείται σήμερα. Επομένως, η αύξηση της συνειδητοποίησης του κοινού και 
η προώθηση της εκπαίδευσης, ειδικά για ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι αναγκαία.

Η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μέτρα πρόληψης των τραυματισμών συμβάλλουν στη 
μείωση του κόστους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Για τον δεύτερο, 
κίνητρα όπως επιδοτήσεις και/ή βραβεία θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των 
πρακτικών και του εξοπλισμού ασφάλειας.

Με μερικούς από τους τομείς προτεραιότητας, που προσδιορίζονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου, μπορεί κανείς να συμφωνήσει (ασφάλεια παιδιών και εφήβων, ασφάλεια 
ηλικιωμένων πολιτών, η πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από προϊόντα και 
υπηρεσίες και η πρόληψη της διαπροσωπικής βίας). Όμως, και άλλες προτεραιότητες 
χρειάζεται να διευκρινισθούν. Αν και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε ανεπαρκώς 
προστατευόμενους χρήστες των οδών, όπως οι ποδηλάτες και οι πεζοί, όλοι οι χρήστες των 
οδών αντιμετωπίζουν κίνδυνο τραυματισμού, γεγονός που θα πρέπει να αντανακλάται στην 
κατηγορία. Μελέτες χρειάζονται επίσης σε ό,τι αφορά τους αυτοτραυματισμούς. Μερικοί 
τραυματισμοί φέρουν εσφαλμένως την ετικέτα του αυτοτραυματισμού, ενώ άλλοι 
τραυματισμοί που προκαλούνται από αυτοτραυματισμούς δεν προσδιορίζονται ορθώς. Οι 
τραυματισμοί στον αθλητισμό, παρόλο που οι αθλητές βρίσκονται υπό την επίβλεψη και την 
καθοδήγηση των προπονητών, καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνολικών 
τραυματισμών. Ωστόσο, στην πρόταση δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες κατά τον 
ελεύθερο χρόνο, όπου δεν υπάρχει επίβλεψη και η ενασχόληση γίνεται ευκαιριακά ή 
αυθόρμητα (π.χ. πατινάζ). Επομένως, αυτός ο τομέας προτεραιότητας έχει διευρυνθεί για να 
συμπεριλάβει την πρόληψη τραυματισμών που έχουν σχέση τόσο με τον ελεύθερο χρόνο όσο 
και με τον αθλητισμό.

Η πρόταση αναφέρει, έως τώρα, μόνο διασυνδέσεις διυπηρεσιακού χαρακτήρα (διυπηρεσιακή 
συνεργασία)· ωστόσο, η κάθετη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει επίσης να 
εξετασθεί. Έτσι, στην παρούσα έκθεση τονίζεται η ανάγκη για σχεδιασμένη συνεργασία με 
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης τραυματισμών (ειδικά με το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΠΟΥ). Επιπλέον, η πρόληψη τραυματισμών εμπεριέχει και 
σημαντικούς κοινωνικούς και ηθικούς προβληματισμούς, με την έννοια ότι αποτελεί ευθύνη 
του καθενός να βοηθά άλλους εντός της τοπικής κοινότητας, ιδιαίτερα τους πλέον ευάλωτους 
σε τραυματισμούς (π.χ., παιδιά, έφηβοι, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι και άτομα με 
αναπηρία). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο σύνδεσμος με κοινότητες έχει κρίσιμη 
σημασία σε ό,τι αφορά τη μείωση του βάρους (κοινωνικού και οικονομικού) από τους 
τραυματισμούς.


