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(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a sérülések megelőzéséről és a biztonság elősegítéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0329)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 152. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére, amely 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0238/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott 
szövegtől el kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen 
módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) A sérülésveszély nem oszlik meg 
egyenlően sem a tagállamok, sem a 
társadalmi csoportok között. A sérülés 
következtében bekövetkező halál 
kockázata öt az egyhez a legmagasabb 
illetve a legalacsonyabb sérülési 
arányszámmal rendelkező tagállamokban.

(6) A sérülésveszély nem oszlik meg 
egyenlően sem a tagállamok, sem a 
társadalmi csoportok, a korcsoportok vagy 
a nemek között. A sérülés következtében 
bekövetkező halál kockázata öt az egyhez a 
legmagasabb illetve a legalacsonyabb 
sérülési arányszámmal rendelkező 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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tagállamokban.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) E módszerek legnagyobb része 
költséghatékony, mivel a megelőzésből az 
egészségügyi rendszerek számára származó 
haszon az orvosi beavatkozás költségeinek 
gyakran többszöröse.

(8) E módszerek legnagyobb része 
költséghatékony, mivel a megelőzésből,
különösen az egészségügyi rendszerek, 
valamint a magán- és a közszféra számára 
származó haszon az orvosi beavatkozás 
költségeinek gyakran többszöröse.

Indokolás

Nem csak az egészségügyi rendszer, hanem a magán- és a közszféra is haszonban részesül.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) Ezért látszik szükségesnek egy olyan, 
a sérülések megfigyelésére és jelentésére 
irányuló rendszer kidolgozása, amely 
biztosítaná, hogy a tagállamok 
összehangoltan lépjenek fel a sérülések 
megelőzésére irányuló nemzeti politikáik 
kidolgozása során csakúgy, mint a helyes 
gyakorlatok cseréje folyamán. Ezt a 
rendszert a közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program (2003-2008) 
elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
1786/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat1 és a későbbi programok 
keretében kell kidolgozni; e rendszernek a 
koherens és összehangolt módon 
kifejlesztendő sérüléseket figyelő és jelentő 
nemzeti rendszerekre kell támaszkodnia.

(10) Ezért látszik szükségesnek egy olyan, 
a sérülések megfigyelésére és jelentésére 
irányuló rendszer kidolgozása, amely 
biztosítaná, hogy a tagállamok 
összehangoltan lépjenek fel a sérülések 
megelőzésére és a biztonság elősegítésére 
irányuló nemzeti politikáik kidolgozása 
során csakúgy, mint a helyes gyakorlatok 
cseréje folyamán. Ezt a rendszert a 
közegészségügyre vonatkozó közösségi 
cselekvési program (2003-2008) 
elfogadásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 
1786/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat és a későbbi programok 
keretében kell kidolgozni; e rendszernek a 
koherens és összehangolt módon 
kifejlesztendő sérüléseket figyelő és jelentő 
nemzeti rendszerekre kell támaszkodnia.

Módosítás: 4
(11) preambulumbekezdés

  
1 HL L 271., 2002.10.9., 1. o.
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(11) A közegészségügyre vonatkozó 
közösségi cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az 
idősek biztonsága, a a közúti 
közlekedésben résztvevők biztonsága, a 
sportsérülések megelőzése, a termékek és 
szolgáltatások okozta sérülések 
megelőzése, az önkárosítás megelőzése és 
az erőszak megelőzése. Ezeket az 
elsőbbséget élvező területeket a sérülések 
társadalmi hatásának (számának és 
súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

A közegészségügyre vonatkozó közösségi 
cselekvési program forrásainak 
racionalizálása és a sérülések lehető 
leghatékonyabb megelőzése érdekében hét 
elsődleges területet határoztak meg: a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az 
idősek biztonsága, a közúti közlekedésben 
résztvevők biztonsága, a sportsérülések és 
szabadidős sérülések megelőzése, a 
termékek és szolgáltatások okozta 
sérülések megelőzése, az önkárosítás 
megelőzése és az erőszak megelőzése. 
Ezeket az elsőbbséget élvező területeket a 
sérülések társadalmi hatásának (számának 
és súlyosságának) figyelembe vételével, a 
beavatkozások hatékonyságának 
bizonyítékai, valamint a tervezett 
intézkedések tagállamokbeli sikeres 
végrehajhatósága alapján választották ki.

Indokolás

Bár különös figyelmet kell fordítani a közúti közlekedésben részt vevő olyan veszélyeztetett 
csoportokra, mint a kerékpárosok és a gyalogosok, valamennyi közlekedőnél fennáll a sérülés 
veszélye, amit a kategóriának is tükröznie kellene. A sport kiemelt területét is kibővítettük oly 
módon, hogy a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó sérülések megelőzésére is 
kiterjedjen.

Módosítás: 5
Ajánlás a tagállamok részére, 1. pont

(1) fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
összehasonlítható információkat nyújt, 
folyamatosan vizsgálja a sérülésveszély 
alakulását és a megelőző intézkedések 
hatásait, és megállapítja, van-e szükség 
kiegészítő kezdeményezésekre a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén;

(1) fejlesszenek ki olyan, a sérüléseket 
figyelő és jelentő nemzeti rendszert, amely 
más vonatkozó rendszerekhez is hozzáfér 
és összehasonlítható információkat nyújt, a 
sérülések meghatározó tényezőire 
összpontosítva folyamatosan vizsgálja a 
sérülésveszély alakulását és a megelőző 
intézkedések hatásait, és megállapítja, van-
e szükség kiegészítő kezdeményezésekre, 
különösen a termék- és 
szolgáltatásbiztonság területén;

Indokolás

Lehetőség szerint bizonyos adatokat más különböző forrásokból, például az Eurostattól vagy 
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biztosítótársaságoktól is be lehet gyűjteni. Ez utóbbiaknak pontosabb információik lehetnek a 
sérülések okairól. A sérülések kiszámíthatóságának javításához kulcsfontosságú, hogy minden 
egyes ügyet egyénileg vizsgáljanak az információk meghatározó tényező szerinti 
csoportosítása révén. Ez a hatékony politikák fejlesztésének és a biztonság előmozdításának 
valódi alapját képezné. Végezetül, a további kezdeményezéseknek nem csak a termékek és a 
szolgáltatások biztonságára kellene összpontosítania.

Módosítás: 6
Ajánlás a tagállamok részére, 2. pont

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, javítsák a 
tájékoztató kampányok finanszírozásának 
lehetőségeit, segítsék elő a biztonságot és 
hajtsák végre ezeket a nemzeti terveket, 
különleges figyelmet szentelve a 
gyermekeknek, az időseknek és a a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre, a 
termékek és szolgáltatások okozta, 
valamint az erőszak és az önkárosítás 
okozta sérülésekre.

(2) hozzanak létre nemzeti terveket a 
balesetek és sérülések megelőzésére, és 
ennek érdekében kezdeményezzenek 
tárcaközi együttműködést, valamint 
együttműködést az érdekelt felekkel, 
javítsák a tájékoztató kampányok 
finanszírozásának lehetőségeit, hozzanak 
ösztönző intézkedéseket a biztonság 
előmozdítása céljából és hajtsák végre 
ezeket a nemzeti terveket, különleges 
figyelmet szentelve a különösen 
veszélyeztetett csoportoknak, például a 
gyermekeknek, az időseknek és a közúti 
közlekedésben résztvevőknek, valamint 
különös tekintettel a sportsérülésekre és a 
szabadidős sérülésekre, a termékek és 
szolgáltatások okozta, valamint az erőszak 
és az önkárosítás okozta sérülésekre.

Indokolás

A tárcaközi együttműködés mellett az érdekelt felekkel való vertikális együttműködés is 
megvizsgálandó. Az ösztönzők hasznosak a biztonsági intézkedések és berendezések 
bevezetése szempontjából. A „különösen veszélyeztetett csoportok” kifejezés hozzáadásával 
különbséget teszünk a korábban említett, általános prioritást élvező területek és a kiemelt 
területek között.

Módosítás: 7
Ajánlás a tagállamok részére, 2a. pont (új)

(2a) végezzenek tudományos kutatásokat, 
különösen az önkárosító és a 
kockázatvállaló magatartásról.
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Indokolás

Általában véve fontos megvizsgálni, hogy a sérülések miért és hogyan történek. Pontosabban 
tanulmányok szükségesek az önkárosítás területén. Egyes sérüléseket tévesen önkárosításként 
jegyeznek fel, míg más, valóban önkárosító sérüléseket tévesen azonosítanak. További 
tanulmányok szükségesek a kockázatvállaló magatartás területén, ami az egyik legfőbb 
sérülésmeghatározó tényező.

Módosítás: 8
Ajánlás a tagállamok részére, 3. pont

(3) Biztosítsák, hogy az egészségügyi 
szakemberek képzése szisztematikusan 
magában foglalja a sérülések megelőzését 
és a biztonság elősegítését, hogy e 
csoportok kellő szakértelemmel 
adhassanak tanácsokat betegeiknek, 
ügyfeleiknek és a nyilvánosságnak.

(3) biztosítsák, hogy a képzés javítása, az 
egészségügyi szakemberek és más 
szakemberek képzése szisztematikusan 
magában foglalja a sérülések megelőzését 
és a biztonság elősegítését, hogy e 
csoportok kellő szakértelemmel 
adhassanak tanácsokat betegeiknek, 
ügyfeleiknek és a nyilvánosságnak 
Erősítsék a polgárok tudatosságát az okok 
és a következmények vonatkozásában, 
kiemelve az egyén és a társadalom 
felelősségét a sérülések megelőzésében és 
a biztonság előmozdításában.

Indokolás

A biztonság előmozdítása nem korlátozódhat az egészségügyi szakemberek képzésére. A 
biztonság előmozdítása kifejezés világossá válik a polgárok tudatossága erősítésének 
említésével. Ezenkívül hangsúlyozzuk az egyes polgárok szerepének jelentőségét a balesetek 
elkerülésében és egymás segítésében.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unióban évente nagyjából 235 000 ember hal meg balesetben vagy erőszakhoz 
kapcsolódó sérülések következtében. Ez azt jelenti, hogy naponta több mint 600 végzetes 
sérülés történik.  A sérülések növelik a társadalmi és gazdasági terheket is, évente nagyjából 7 
milliót fordítanak kórházi betegfelvételre és 65 milliót orvosi kezelésre.  E terhek csökkentése 
érdekében az előadó kiemeli az adatgyűjtés és az adatok minőségének kérdését és 
hangsúlyozza a biztonság előmozdításának és a sérülésmegelőző intézkedések 
költségcsökkentő hatásával kapcsolatos tudatosság erősítésének fontosságát.  Ezenkívül az 
előadó tisztázni szeretné a prioritási területeket és ki szeretné emelni, hogy szükség van az 
ágazatközi együttműködésre és az érdekelt felek bevonására.

Amellett, hogy a Tanács által javasolt ajánlásnak megfelelően figyelembe veszik az 
adatgyűjtés jelentőségét, a módosítások célja a kiváló minőségű adatok biztosítása. A 
kvantitatív adatok gyűjtésének hátránya, hogy hajlamosak elrejteni a „sérülések meghatározó 
tényezőit”.  Ennélfogva általában véve fontos megvizsgálni, hogy a sérülések miért és hogyan 
történek. Az autóbalesetekből származó sérüléseket például mindet egyetlen statisztikai 
kategóriába sorolják. Ez a kategória azonban nem fedi fel az autóbalesetekben szerzett 
sérülések változatos meghatározóit, amelyek többek között az alábbiak lehetnek:

1) fizikai alkalmatlanság,
2) tapasztalathiány
3) tudatmódosító szer általi befolyásoltság (különösen alkohol),
4) koncentráció hiánya
5) életstílusbeli különbségek (például társadalmi hovatartozás, kultúra),
6) kockázatvállaló magatartás (különösen a fiatalok körében, nemek szerint eltérően),
7) környezeti feltételek (időjárás, városi környezet/élettér, infrastruktúra, termékek és 

szolgáltatások). 

A sérülések kiszámíthatóságának javításához kulcsfontosságú, hogy minden súlyos vagy 
végzetes ügyet egyénileg vizsgáljanak az információk fentiekhez hasonló meghatározó 
tényezők szerinti csoportosítása révén. Ez a hatékony politikák fejlesztésének és a biztonság 
előmozdításának valódi alapját képezné. Bizonyos adatokat más forrásokból, például az 
Eurostattól vagy biztosítótársaságoktól is be lehet gyűjteni. Ez utóbbiaknak pontosabb 
információik lehetnek a sérülések okairól. 

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslat elsősorban egy felügyeleti rendszer bevezetésével 
kívánja összegyűjteni a sérülésekkel kapcsolatos adatokat. A jelentés azonban nem 
foglalkozik a biztonság elősegítésével, holott ez a címben is szerepel. Az egész 
dokumentumban összesen kétszer utalnak erre, és akkor sem fejtik ki világosan.  A biztonság 
elősegítésének nagyobb jelentőséget kell biztosítani, különösen a polgárok tudatosságának 
erősítése révén. Nem csak az egészségügyi szakemberek, hanem minden érintett csoport 
tudatosságát erősíteni kell és képzést kell biztosítani számukra.  Végül pedig nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy az emberi élet törékeny és sérülések mindig történnek. Az 
embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy nem játszhatnak az életükkel, mert ezt a tényt 
mintha manapság figyelmen kívül hagynák. Ezért szükséges a polgárok tudatosságának 
erősítése és a képzés javítása, főleg a különösen veszélyeztetett csoportoknál. 



PR\630162HU.doc 11/11 PE 378.598v01-00

HU

A tudományos kutatások kimutatták, hogy a sérülésmegelőző intézkedések mind a magán-, 
mind a közszférában segítenek csökkenteni a kiadásokat. A magánszféra vonatkozásában 
különböző ösztönzők, például támogatások és jutalmak révén lehetne hozzájárulni a 
biztonsági gyakorlatok és a biztonsági felszerelések javításához.

A Tanács ajánlásában szerepelnek olyan prioritási területek, amelyekkel egyet lehet érteni (a 
gyermekek és serdülők biztonsága, az idősek biztonsága, a termékek és szolgáltatások okozta 
sérülések megelőzése és a személyek közötti erőszak megelőzése). Ezeken kívül azonban más 
prioritásokat is ki kell emelni.  Bár különös figyelmet kell fordítani a közúti közlekedésben 
részt vevő olyan veszélyeztetett csoportokra, mint a kerékpárosok és a gyalogosok, 
valamennyi közlekedőnél fennáll a sérülés veszélye, amit a kategóriának is tükröznie kellene. 
Tanulmányok szükségesek az önkárosítás területén. Egyes sérüléseket tévesen 
önkárosításként jegyeznek fel, míg más, valóban önkárosító sérüléseket tévesen azonosítanak.  
Egyértelműen a sportsérülések okolhatók számos komoly balesetért, még ha sportedző 
irányítása alatt folynak is. A felügyelet nélküli vagy csak alkalmanként, esetleg spontán 
módon végzett szabadidős tevékenységekre (például gördeszka) a javaslat nem terjed ki. Ezt a 
prioritási területet tehát kibővítettük oly módon, hogy a sport mellett a szabadidős 
tevékenységekhez kapcsolódó sérülések megelőzésére is kiterjedjen.

A javaslat eddig csak az állami szektoron belüli kapcsolatokat (tárcaközi együttműködés) 
nevezett meg; megvizsgálandó azonban az érdekelt felekkel folytatott vertikális 
együttműködés is. Ennélfogva ez a jelentés tükrözi a sérülésmegelőzés területén működő nem 
kormányzati szervezetekkel (különösen a WHO európai hivatalával) való tervezett 
együttműködés szükségességét. A sérülésmegelőzés ezenkívül jelentős társadalmi és morális 
megfontolásokat is felvet, amennyiben hangsúlyozni kell az egyén felelősségét a helyi 
közösség többi, különösen a sérülésnek leginkább kitett tagjának (például gyermekek, 
serdülők, terhes nők, idősek és mozgássérültek) nyújtott segítség vonatkozásában. Ezért 
kulcsfontosságú a közösségekkel való kapcsolat a sérülések terhének csökkentéséhez.
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