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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu soovitus kehavigastuse ärahoidmise ja ohutuse 
edendamise kohta
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0329)1;

– võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 152 lõike 4 teist lõiku, millele 
vastavalt nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0238/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 
lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

(6) Kehavigastuste risk jaotub nii 
liikmesriikide kui ka sotsiaalsete rühmade 
vahel ebaühtlaselt. Kehavigastuse 
tagajärjel surmasaamise risk on kõrgeima 
vigastuste määraga liikmesriigis viis korda 

(6) Kehavigastuste risk jaotub nii 
liikmesriikide kui ka sotsiaalsete rühmade, 
vanuserühmade ja sugude vahel 
ebaühtlaselt. Kehavigastuse tagajärjel 
surmasaamise risk on kõrgeima vigastuste 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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suurem kui madalaima vigastuste määraga 
liikmesriigis.

määraga liikmesriigis viis korda suurem 
kui madalaima vigastuste määraga 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Enamik nendest meetmetest on 
osutunud tasuvaks, kuna 
tervishoiusüsteemide ennetusest saadav 
kasu ületab sageli abimissiooni kulutusi 
mitmeid kordi. 

(8) Enamik nendest meetmetest on 
osutunud tasuvaks, sest nii era- kui 
avaliku sektori ja eriti 
tervishoiusüsteemide ennetusest saadav 
kasu ületab sageli abimissiooni kulutusi 
mitmeid kordi. 

Selgitus

Kasu ei saa ainult tervishoiusüsteemid, vaid ka era- ja avalik sektor.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 10

(10) Seega on vaja töötada välja 
kehavigastuste järelevalve ja aruandluse 
süsteem, mis võiks tagada kooskõlastatud 
lähenemisviisi liikmesriikides, et arendada 
ja kehtestada kehavigastuste ärahoidmise 
riiklikud põhimõtted, sealhulgas parimate 
tavade vahetus. Sellist süsteemi 
arendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. septembri 2002. aasta otsuse 
nr 1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse tegevusprogramm rahvatervise 
valdkonnas (aastateks 2003–2008) ja mis 
tahes jätkuprogrammide alusel, ning 
kõnealune süsteem luuakse kehavigastuste 
riikliku järelevalve ja aruandluse põhjal, 
mis tuleb välja töötada ühtsel ja ühtlustatud 
viisil. 

(10) Seega on vaja töötada välja 
kehavigastuste järelevalve ja aruandluse 
süsteem, mis võiks tagada kooskõlastatud 
lähenemisviisi liikmesriikides, et arendada 
ja kehtestada kehavigastuste ärahoidmise 
ja ohutuse edendamise riiklikud 
põhimõtted, sealhulgas parimate tavade 
vahetus. Sellist süsteemi arendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
septembri 2002. aasta otsuse nr 
1786/2002/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse tegevusprogramm rahvatervise 
valdkonnas (aastateks 2003–2008) ja mis 
tahes jätkuprogrammide alusel, ning 
kõnealune süsteem luuakse kehavigastuste 
riikliku järelevalve ja aruandluse põhjal, 
mis tuleb välja töötada ühtsel ja ühtlustatud 
viisil. 

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 11
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(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks 
määratud seitse esmatähtsat valdkonda: 
laste ja noorukite ning vanaemaealiste 
kodanike ja vähem kaitstud liiklejate 
ohutus, spordivigastuste, toodete ja 
teenuste tekitatud kehavigastuste ning 
tahtlikult enese poolt tekitatud 
kehavigastuste ja vägivalla ärahoidmine. 
Kõnealuste esmatähtsate valdkondade 
kindlaksmääramisel on arvesse võetud 
kehavigastuste sotsiaalset mõju vigastuste 
arvu ja raskuse kaupa, tõendeid 
abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

(11) Ühenduse rahvatervise programmi 
vahendite rakendamise tõhustamiseks ja 
kehavigastuste ärahoidmise lahendamiseks 
kõige tõhusamal viisil on kindlaks 
määratud seitse esmatähtsat valdkonda: 
laste ja noorukite ning vanaemaealiste 
kodanike ja liiklejate ohutus, 
spordivigastuste ja vabal ajal tekkinud 
vigastuste, toodete ja teenuste tekitatud 
kehavigastuste ning tahtlikult enese poolt 
tekitatud kehavigastuste ja vägivalla 
ärahoidmine. Kõnealuste esmatähtsate 
valdkondade kindlaksmääramisel on 
arvesse võetud kehavigastuste sotsiaalset 
mõju vigastuste arvu ja raskuse kaupa, 
tõendeid abimissioonide tõhususe kohta ja 
abimissioonide eduka rakendamise 
teostatavust liikmesriikides.

Selgitus

Kuigi erilist tähelepanu tuleb pöörata vähem kaitstud liiklejatele, nagu jalgratturid ja 
jalakäijad, on kõik liiklejad ohustatud ning seda asjaolu tuleks selles kategoorias nimetada. 
Esmatähtsat valdkonda "sport" on laiendatud, et see hõlmaks ka vabaajategevusega seotud 
kehavigastuste ärahoidmist.

Muudatusettepanek 5
Soovitus liikmesriikidele, punkt 1

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millega 
antakse võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut ja
ennetusmeetmete toimet aja jooksul ning 
hinnatakse täiendavate algatuste võtmise 
vajadust seoses toodete ja teenuste 
ohutusega;

1) töötama välja kehavigastuste riikliku 
järelevalve- ja aruandlussüsteemi, millel on 
juurdepääs muudele asjaomastele 
andmebaasidele, millega antakse 
võrreldavat teavet, kontrollitakse 
kehavigastustega seotud riskide arengut, 
keskendudes vigastusteguritele, millega 
jälgitakse ennetusmeetmete toimet aja 
jooksul ning hinnatakse täiendavate 
algatuste võtmise vajadust, eriti seoses 
toodete ja teenuste ohutusega;

Selgitus

Võimaluse korral võiks eriteavet saada ka erinevatest allikatest saadud andmete ühendamise 
teel (näiteks Eurostatist või kindlustusfirmadelt). Kindlustusfirmadel võib olla juurdepääs 
täpsemale teabele vigastuse põhjuste kohta. Lisaks sellele on vigastuste prognoositavuse 
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parandamiseks oluline uurida igat juhtumit eraldi, lahates teavet erinevaid tegureid 
kasutades. See moodustaks tõelise aluse tõhusa poliitika arendamiseks ja ohutuse 
edendamiseks. Lõpuks ei peaks täiendavad algatused ainult keskenduma toodete ja teenuste 
ohutusele.

Muudatusettepanek 6
Soovitus liikmesriikidele, punkt 2

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades 
osakondadevahelist koostööd ja
suurendades kampaaniaürituste 
rahastamisvõimalusi, edendades ohutust ja 
rakendades selliseid riiklikke plaane, 
pöörates erilist tähelepanu lastele, eakatele 
inimestele ja vähem kaitstud liiklejatele, 
eelkõige spordivigastuste, toodete ja 
teenuste tekitatud, vägivalla tõttu tekitatud 
ja tahtlikult enese poolt tekitatud vigastuste 
ärahoidmisel; 

2) koostama riiklikud plaanid 
õnnetusjuhtumite ja kehavigastuste 
ärahoidmiseks, algatades nii
osakondadevahelist koostööd kui koostööd 
sidusrühmadega, suurendades 
kampaaniaürituste rahastamisvõimalusi, 
luues soodustusi ohutuse edendamiseks ja 
rakendades selliseid riiklikke plaane, 
pöörates erilist tähelepanu kõrge riskiga 
rühmadele nagu lapsed, eakad inimesed 
ja vähem kaitstud liiklejad, eelkõige 
spordivigastuste ja vabal ajal tekkinud 
vigastuste, toodete ja teenuste tekitatud, 
vägivalla tõttu tekitatud ja tahtlikult enese 
poolt tekitatud vigastuste ärahoidmisel;

Selgitus

Lisaks osakondadevahelisele koostööle tuleb kaaluda vertikaalset koostööd sidusrühmadega. 
Soodustused aitavad kaasa ohutusmeetmete kehtestamisele ja turvavarustuse 
kasutuselevõtmisele. Termini "kõrge riskiga rühmad" lisamine eristab eespoolnimetatud 
üldiseid prioriteetseid valdkondi ja erivaldkondi.

Muudatusettepanek 7
Soovitus liikmesriikidele, punkt 2 a (uus)

2 a) viima läbi teadusuuringuid, eriti 
tahtlikult enda poolt vigastuste tekitamise 
ja riskialdis käitumise kohta;

Selgitus

Üldiselt on oluline uurida miks ja kuidas vigastused tekivad. Eriti on uurimusi vaja teha 
tahtlikult enda poolt vigastuste tekitamise valdkonnas. Mõningaid vigastusi peetakse ekslikult 
tahtlikult enda poolt tekitatud vigastusteks, samas kui teised tahtlikult enda poolt tekitatud 
vigastused jäävad korralikult kindlaks tegemata. Täiendavaid uuringuid on vaja läbi viia ka 
riskialti käitumise valdkonnas, mis on domineeriv vigastustegur.
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Muudatusettepanek 8
Soovitus liikmesriikidele, punkt 3

3) tagama, et vigastuste ärahoidmist ja 
ohutuse edendamist hakatakse 
süstemaatiliselt kasutama 
tervishoiutöötajate kutseõppes, nii et 
kõnealused rühmad oskavad pädevate 
nõustajatena teenindada oma patsiente, 
kliente ja üldsust.

3) tagama, et vigastuste ärahoidmist ja 
ohutuse edendamist hakatakse 
süstemaatiliselt kasutama, parandades
tervishoiu- ja teiste töötajate haridust ja 
kutseõpet, nii et kõnealused rühmad 
oskavad pädevate nõustajatena teenindada 
oma patsiente, kliente ja üldsust; tõstma 
üldsuse teadlikkust põhjuste ja 
tagajärgede kohta, rõhutades nii 
üksikisikute kui ühiskonna vastutust 
kehavigastuste ärahoidmisel ja ohutuse 
edendamisel.

Selgitus

Ohutuse edendamine ei saa piirduda vaid tervishoiutöötajate koolitamisega. Üldsuse 
teadlikkuse tõstmise nimetamine selgitab ohutuse edendamist. Lisaks rõhutatakse iga 
kodaniku rolli õnnetuste vältimisel ja teiste inimeste abistamisel.
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SELETUSKIRI

Igal aastal saab Euroopa Liidus umbes 235000 kodanikku surma õnnetustest või vägivallast 
tingitud kehavigastuste tagajärjel. See on enam kui 600 kehavigastustest tingitud 
surmajuhtumit päevas. Kehavigastustega kaasneb ka sotsiaalne ja majanduslik koorem, mis 
igal aastal ulatub 7 miljoni hospitaliseerimiseni ja 65 miljoni meditsiinilise ravi juhtumini. 
Nimetatud koorma vähendamiseks tõstatab raportöör andmete kogumise ja nende kvaliteedi 
küsimuse ning rõhutab kui oluline on nii ohutuse edendamine kui üldsuse teadlikkuse 
tõstmine kehavigastuste ärahoidmise meetmetest tingitud kulutuste vähenemise kohta. Lisaks 
sellele soovib raportöör selgitada prioriteetseid valdkondi ning rõhutada vajadust sektoriülese 
koostöö ja sidusrühmade kaasamise järele.

Muudatusettepanekute eesmärk on võtta arvesse nõukogu soovituse ettepanekus rõhutatud 
teabekogumise olulisus ning kõrgekvaliteetsete andmete tagamine. Kvantitatiivsete andmete 
kogumisel juhtub sageli, et "vigastustegurid" jäävad avastamata. Seega on oluline uurida miks 
ja kuidas vigastused tekivad. Näiteks lähevad autoõnnetustega seotud kehavigastused ainult 
ühte statistikakategooriasse. Kuid see kategooria ei näita erinevaid vigastustegureid, mis 
autoõnnetusi tegelikult mõjutavad, nagu näiteks:

1) füüsiline võime,
2) kogemuste puudus,
3) uimastite mõju (eriti alkohol),
4) puudulik keskendumine,
5) elulaadi erinevused (nt sotsiaalne kuuluvus, kultuur),
6) riskialdis käitumine (eriti noorte hulgas, kusjuures siin on soolised erinevused),
7) ümbritsevad tingimused (ilm, linn/elukeskkond, infrastruktuur, tooted aj teenused). 

Vigastuste prognoositavuse parandamiseks on oluline uurida iga tõsist või surmaga lõppenud 
juhtumit eraldi, lahates teavet, kasutades erinevaid, näiteks eespoolnimetatud tegureid. See 
moodustaks tõelise aluse tõhusa poliitika arendamiseks ja ohutuse edendamiseks. Eriteavet 
võiks saada ka erinevatest allikatest saadud andmete ühendamise teel (näiteks Eurostatist või 
kindlustusfirmadelt). Kindlustusfirmadel võib olla juurdepääs täpsemale teabele vigastuse 
põhjuste kohta. 

Nõukogu soovituse ettepanek keskendub peamiselt kehavigastusi puudutava teabe kogumisele 
järelevalvesüsteemi kehtestamise teel. Paraku ei käsitleta raportis eriti ohutuse edendamist, 
kuigi see on pealkirjas nimetatud. Sellele viidatakse terves dokumendis vaid kahel korral ja 
see ei ole selgesti välja toodud. Sellele tuleb osutada suuremat tähelepanu, eriti üldsuse 
teadlikkuse tõstmise kaudu. Teadlikkust on vaja tõsta ja koolitust/haridust anda ka teistele 
asjaomastele rühmadele, mitte ainult tervishoiutöötajatele. Lõpuks ei tohi me unustada, et 
inimelu on habras ja et kehavigastusi tuleb jätkuvalt ette. Inimesed peavad paremini aru 
saama, et eluga ei tohi mängida, asjaolu, mis praegu tundub olevat kahe silma vahele jäänud. 
Seega on üldsuse teadlikkuse tõstmine ja teadmiste parandamine vajalik, eriti kõrge riskiga 
rühmadele. 

Teadusuuringud näitavad, et kehavigastuste ärahoidmise meetmed aitavad vähendada kulutusi 
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nii avalikus sektoris kui erasektoris. Erasektoris aitaksid soodustused, nagu subsiidiumid 
ja/või preemiad, kaasa ohutuse tagamise praktika ja ohutusseadmete parandamisele.

Mõnede nõukogu soovituses loetletud esmatähtsate valdkondadega võib nõustuda (laste ja 
noorukite ohutus, vanaemaealiste kodanike ohutus, toodete ja teenuste tekitatud 
kehavigastuste ärahoidmine ning inimestevahelise vägivalla ärahoidmine). Kuid on vaja välja 
selgitada ka teisi prioriteete. Kuigi erilist tähelepanu tuleb pöörata vähem kaitstud liiklejatele, 
nagu jalgratturid ja jalakäijad, on kõik liiklejad ohustatud ning seda asjaolu tuleks selles 
kategoorias nimetada. Uurimusi on vaja teha tahtlikult enda poolt vigastuste tekitamise 
valdkonnas. Mõningaid vigastusi peetakse ekslikult tahtlikult enda poolt tekitatud 
vigastusteks, samas kui teised tahtlikult enda poolt tekitatud vigastused jäävad korralikult 
kindlaks tegemata. Suur osa tõsistest õnnestustest kuuluvad selgelt spordivigastuste hulka, 
vaatamata asjaolule, et tegevus toimub treenerite järelevalvel. Kuid vabaajategevus, mis 
toimub järelevalveta, juhuslikult või spontaanselt (nt rulamine), ei ole ettepanekus käsitletud. 
Seega on seda esmatähtsat valdkonda laiendatud, et see hõlmaks nii vabaajategevusega kui 
spordiga seotud kehavigastuste ärahoidmist.

Ettepanek nimetab siiani vaid avaliku sektori vahelisi seoseid (osakondadevaheline koostöö); 
sellele lisaks tuleks aga kaaluda vertikaalset koostööd sidusrühmandega. Seega on käesolevas 
raportis käsitletud vajadust alustada planeeritud koostööd kehavigastuste ärahoidmise 
valdkonnas töötavate VVOdega (eelkõige WHO Euroopa büroo). Lisaks sellele hõlmab 
kehavigastuste ärahoidmine olulisi sotsiaalseid ja moraalseid kaalutlusi, rõhutades 
üksikisikute vastutust teiste inimeste aitamisel kohalikus kogukonnas, eriti nende inimeste 
aitamisel, kes kehavigastuste osas on kõige vähem kaitstud (nt lapsed, noorukid, rasedad 
naised, eakad ja puudega inimesed). Seetõttu on seos ühendustega olulise tähtsusega 
kehavigastustest tingitud koorma vähendamisel.
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