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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos rekomendacijos dėl traumų prevencijos ir saugumo 
skatinimo
(COM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2006)0329)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 152 straipsnio 4 dalies 2 pastraipą, pagal kurią Taryba 
pasikonsultavo su Parlamentu (C6-0238/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal  EB sutarties 250 straipsnio 2 
dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

6) Traumos rizika nėra vienoda valstybėse 
narėse ir skirtingose socialinėse grupėse. 
Mirties rizika dėl traumos yra penkis kartus 
didesnė valstybėje narėje, kurioje yra 
didžiausias traumų skaičius, negu 
valstybėje narėje, kurioje traumų skaičius 
yra žemiausias,

6) Traumos rizika nėra vienoda valstybėse 
narėse ir skirtingose socialinėse, amžiaus 
ir lyčių grupėse. Mirties rizika dėl traumos 
yra penkis kartus didesnė valstybėje narėje, 
kurioje yra didžiausias traumų skaičius, 
negu valstybėje narėje, kurioje traumų 
skaičius yra žemiausias,

  
1 Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

8) daugelis šių priemonių pasirodė esančios 
taupios, nes prevencijos nauda sveikatos 
sistemoms dažnai yra kelis kartus didesnė 
nei veiksmų išlaidos.

8) daugelis šių priemonių pasirodė esančios 
taupios, nes prevencijos nauda privačiajam 
ir viešajam sektoriams, ypač sveikatos 
sistemoms dažnai yra kelis kartus didesnė 
nei veiksmų išlaidos.

Pagrindimas

Naudos suteikiama ne tik sveikatos sistemoms, bet ir privačiajam bei viešajam sektoriams.

Pakeitimas 3
10 konstatuojamoji dalis

10) todėl atrodo būtina sukurti traumų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą, 
kuria vadovaudamosi valstybės narės 
galėtų kartu rengti ir priimti nacionalinę 
traumų prevencijos politiką, įskaitant 
keitimąsi gerąja praktika. Tokia sistema 
bus kuriama remiantis 2002 m. rugsėjo 23 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1786/2002/EB, 
patvirtinančiu Bendrijos veiksmų 
visuomenės sveikatos srityje programą 
(2003–2008 m.) ir bet kuriomis vėlesnėmis 
programomis bei bus sudaryta remiantis 
nacionalinėmis traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemomis, kurios turi 
būti kuriamos darniai ir nuosekliai,

10) todėl atrodo būtina sukurti traumų 
stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemą, 
kuria vadovaudamosi valstybės narės 
galėtų kartu rengti ir priimti nacionalinę 
traumų prevencijos ir saugumo skatinimo 
politiką, įskaitant keitimąsi gerąja praktika. 
Tokia sistema bus kuriama remiantis 
2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB, 
patvirtinančiu Bendrijos veiksmų 
visuomenės sveikatos srityje programą 
(2003–2008 m.) ir bet kuriomis vėlesnėmis 
programomis bei bus sudaryta remiantis 
nacionalinėmis traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemomis, kurios turi 
būti kuriamos darniai ir nuosekliai,

Pakeitimas 4
11 konstatuojamoji dalis

11) siekiant optimaliau naudoti Bendrijos 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
programos išteklius ir veiksmingiau spręsti 
traumų prevencijos klausimus, buvo 
nustatytos septynios prioritetinės sritys: 
vaikų ir paauglių saugumas, pagyvenusių 
žmonių saugumas, pažeidžiamų eismo 

11) siekiant optimaliau naudoti Bendrijos 
veiksmų visuomenės sveikatos srityje 
programos išteklius ir veiksmingiau spręsti 
traumų prevencijos klausimus, buvo 
nustatytos septynios prioritetinės sritys: 
vaikų ir paauglių saugumas, pagyvenusių 
žmonių saugumas, eismo dalyvių 
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dalyvių saugumas, sporto traumų 
prevencija, traumų, patirtų dėl vartotojams 
skirtų produktų arba paslaugų, prevencija, 
savižalos prevencija ir smurto prevencija. 
Šios prioritetinės sritys buvo nustatytos 
atsižvelgiant į traumų socialinį poveikį 
pagal jų skaičių ir sunkumą, į patikrintus 
duomenis apie veiksmų veiksmingumą ir į 
sėkmingo įgyvendinimo galimybes 
valstybėse narėse.

saugumas, sporto ir laisvalaikio traumų 
prevencija, traumų, patirtų dėl vartotojams 
skirtų produktų arba paslaugų, prevencija, 
savižalos prevencija ir smurto prevencija. 
Šios prioritetinės sritys buvo nustatytos 
atsižvelgiant į traumų socialinį poveikį 
pagal jų skaičių ir sunkumą, į patikrintus 
duomenis apie veiksmų veiksmingumą ir į 
sėkmingo įgyvendinimo galimybes 
valstybėse narėse.

Pagrindimas

Nepaisant to, kad ypatingą dėmesį reikia skirti pažeidžiamiems eismo dalyviams, 
pvz., dviratininkams ir pėstiesiems, visiems eismo dalyviams gresia traumų rizika. Kategorija 
turi atspindėti šį faktą. Taip pat praplečiama prioritetinė sporto sritis ir į ją įtraukiama su 
laisvalaikiu susijusių traumų prevencija.

Pakeitimas 5
1 rekomendacijos valstybėms narėms punktas

1) sukurti nacionalinę traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą, kuria būtų 
teikiama palyginama informacija, kuri 
padėtų stebėti traumų rizikos vystymąsi bei
prevencijos priemonių rezultatus laiko 
atžvilgiu bei kuria remiantis būtų 
vertinamas papildomų iniciatyvų poreikis 
produktų ir paslaugų saugos srityje;

1) sukurti nacionalinę traumų stebėjimo ir 
ataskaitų teikimo sistemą, kuri būtų 
sujungta su kitų atitinkamų duomenų 
bazėmis, kuria būtų teikiama palyginama 
informacija, kuri padėtų stebėti traumų 
rizikos vystymąsi, atkreipiant dėmesį į 
traumas lemiančius veiksnius ir padėtų 
stebėti prevencijos priemonių rezultatus 
laiko atžvilgiu bei kuria remiantis būtų 
vertinamas papildomų iniciatyvų poreikis, 
ypač produktų ir paslaugų saugos srityje;

Pagrindimas

Jeigu įmanoma, specifinę informaciją būtų galima kaupti siejant įvairių šaltinių, pvz., 
Eurostato ar draudimo įmonių, duomenis. Pastarosios gali turėti prieigą prie tikslesnės 
informacijos apie traumų priežastis. Be to, siekiant geriau numatyti traumas, labai svarbu 
atskirai ištirti kiekvieną atvejį, išnagrinėjus su specifiniais veiksniais susijusią informaciją. 
Tai sudarytų tvirtą pagrindą veiksmingoms politikos kryptims plėtoti ir saugumui skatinti. Be 
to, papildomos iniciatyvos neturėtų būti sutelkiamos tik į produktų ir paslaugų saugumą.

Pakeitimas 6
2 rekomendacijos valstybėms narėms punktas
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2) sudaryti nacionalinius planus, skirtus 
nelaimingų atsitikimų ir traumų 
prevencijai, tarnybų bendradarbiavimui 
skatinti bei kampanijų finansavimo 
galimybėms didinti, saugumui skatinti ir 
tiems nacionaliniams planams įgyvendinti, 
didelį dėmesį skiriant vaikams, 
pagyvenusiems žmonėms ir 
pažeidžiamiems eismo dalyviams ir ypač 
atsižvelgiant į sporto traumas, į traumas, 
patirtas dėl produktų arba paslaugų, smurto 
ir savižalos.

2) sudaryti nacionalinius planus, skirtus 
nelaimingų atsitikimų ir traumų 
prevencijai, tarnybų bendradarbiavimui ir 
bendradarbiavimui su suinteresuotomis 
šalimis skatinti, kampanijų finansavimo 
galimybėms didinti, nustatyti 
skatinamąsias priemones už saugumo 
skatinimą ir tokiems nacionaliniams 
planams įgyvendinti, didelį dėmesį skiriant 
didelės rizikos grupėms, pvz., vaikams, 
pagyvenusiems žmonėms ir eismo 
dalyviams ir ypač atsižvelgiant į sporto ir 
laisvalaikio traumas, į traumas, patirtas dėl 
produktų arba paslaugų, smurto ir 
savižalos.

Pagrindimas

Reikėtų atsižvelgti ne tik į tarnybų bendradarbiavimą, bet ir į vertikalųjį suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą. Skatinamosios priemonės praverčia taikant apsaugos priemones ir 
saugumo įrangą. Pridedant terminą „aukštos rizikos grupės“ atskiriamos anksčiau nurodytos 
bendros prioritetinės sritys ir ypatingos probleminės sritys.

Pakeitimas 7
2a rekomendacijos valstybėms narėms punktas (naujas)

(2a) Vykdyti mokslinius, ypač savižalos ir 
rizikingo elgesio tyrimus.

Pagrindimas

Apskritai, svarbu suprasti, kaip ir kodėl patiriama traumų. Ypač reikia specialių savižalos 
tyrimų. Kai kurios traumos neteisingai priskiriamos savižalai, o kai kurios dėl savižalos 
atsiradusios traumos neteisingai identifikuojamos. Taip pat reikalingi tolesni rizikingo 
elgesio, kuris yra dominuojantis traumas lemiantis veiksnys, tyrimai.

Pakeitimas 8
3 rekomendacijos valstybėms narėms punktas

3) užtikrinti, kad traumų prevencijos ir 
saugumo skatinimo tema būtų sistemingai 
įtraukta į sveikatos priežiūros specialistų 
profesinio mokymo programą, kad šie 
žmonės taptų kompetentingais patarėjais 
savo pacientams, klientams ir visuomenei.

3) užtikrinti, kad traumų prevencijos ir 
saugumo skatinimo tema būtų sistemingai 
įtraukta gerinant švietimą ir sveikatos 
priežiūros bei kitų specialistų profesinio 
mokymo programą, kad šie žmonės taptų 
kompetentingais patarėjais savo 
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pacientams, klientams ir visuomenei. 
Didinti su priežastimis ir pasekmėmis 
susijusį visuomenės sąmoningumą, 
pabrėžiant pavienių asmenų ir 
visuomenės atsakomybę traumų 
prevencijos ir saugumo skatinimo 
klausimais.

Pagrindimas

Saugumo skatinimo negalima apriboti tik sveikatos priežiūros specialistų mokymu. Saugumo
skatinimo sąvoka paaiškinama nurodant visuomenės sąmoningumo didinimą. Be to, 
pabrėžiama, kad svarbu, jog kiekvienas pilietis vengtų nelaimingų atsitikimų ir padėtų kitiems 
žmonėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Maždaug 235 000 Europos Sąjungos piliečių kiekvienais metais miršta nuo nelaimingų 
atsitikimų ar smurto metu patirtų traumų. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną daugiau kaip 600 
traumų baigiasi mirtimi.  Traumos taip pat yra našta ekonomikos ir socialinei sistemoms, dėl 
traumų į ligonines paguldomi apie 7 milijonai žmonių ir 65 milijonus kartų skiriamas 
medicininis gydymas.  Siekdamas sumažinti šią naštą, pranešėjas pabrėžia duomenų rinkimo 
ir duomenų kokybės problemas, saugumo skatinimo svarbą ir akcentuoja, kad svarbu žinoti, 
jog traumų prevencijos priemonėmis mažinamos išlaidos.  Be to, pranešėjas siekia išsiaiškinti, 
kokios sritys yra prioritetinės, ir pabrėžti sektorių bendradarbiavimo ir suinteresuotųjų šalių 
įtraukimo svarbą.

Pakeitimuose ne tik atsižvelgiama į informacijos rinkimo svarbą, kaip pabrėžta Tarybos 
pasiūlytoje rekomendacijoje, bet ir siekiama teikti aukštos kokybės duomenis. Renkant 
kokybinius duomenis, dažnai lieka nežinomi „traumas lemiantys veiksniai“.  Taigi svarbu 
suprasti, kaip ir kodėl patiriamos traumos. Pavyzdžiui, su automobilių avarijomis susijusios 
traumos tiesiog įrašomos į vieną statistikos kategoriją. Tačiau šioje kategorijoje nenurodomi 
įvairūs traumas lemiantys veiksniai, kurie daro poveikį automobilių avarijoms, pvz.:

1) fizinis pajėgumas,
2) patirties stoka,
3) narkotikų (ypač alkoholio) poveikis,
4) koncentracijos trūkumas,
5) gyvenimo būdo skirtumai (pvz., socialinė terpė, kultūra),
6) rizikingas elgesys (ypač būdingas jaunimui ir nevienodai būdingas skirtingoms 

lytims),
7) aplinkos sąlygos (oras, miesto ar gyvenamoji aplinka, infrastruktūra, produktai ir 

paslaugos). 

Siekiant geriau numatyti traumas, labai svarbu atskirai ištirti kiekvieną rimtą ar mirtiną atvejį, 
išnagrinėjant su specifiniais, tokiais, kaip anksčiau nurodytieji, veiksniais susijusią 
informaciją. Tai sudarytų tikrą pagrindą veiksmingoms politikos kryptims plėtoti ir saugumui 
skatinti. Specifinę informaciją būtų galima kaupti siejant įvairių šaltinių, pvz., Eurostato ar 
draudimo įmonių, duomenis. Pastarosios gali turėti prieigą prie tikslesnės informacijos apie 
traumų priežastis. 

Pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos pagrindinis dėmesys skiriamas su traumomis 
susijusios informacijos rinkimui ir stebėjimo sistemos sukūrimui. Vis dėlto pranešime nedaug 
rašoma apie saugumo skatinimą, nepaisant to, kad jis pabrėžiamas pavadinime. Dokumente jis 
paminėtas tik du kartus ir neaiškiai apibūdintas.  Jam reikėtų skirti daugiau dėmesio, ypač 
didinant visuomenės samoningumą. Reikia didinti sąmoningumą ir gerinti atitinkamų grupių, 
ne tik sveikatos priežiūros specialistų, mokymą ir švietimą.  Be to, nereikėtų užmiršti, kad 
žmogaus gyvybė trapi ir kad traumų bus. Žmonės turi geriau suvokti, kad negalima žaisti su 
gyvybe, bet atrodo, kad šio fakto šiandien nepastebima. Taigi būtina didinti visuomenės 
sąmoningumą ir gerinti, ypač didelės rizikos grupių, švietimą. 
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Moksliniai tyrimai rodo, kad traumų prevencijos priemonės padeda sumažinti ir viešojo, ir 
privačiojo sektorių išlaidas. Be to, skatinamosios priemonės, pvz., subsidijos ir (ar) 
apdovanojimai, padėtų gerinti saugumo įgūdžius ir tobulinti saugumo įrangą.

Kai kurioms Tarybos rekomendacijoje nurodytoms prioritetinėms sritims galima pritarti 
(vaikų ir paauglių saugumas, pagyvenusių žmonių saugumas, traumų, patirtų dėl vartotojams 
skirtų produktų arba paslaugų, prevencija ir smurto prevencija). Vis dėlto reikia paaiškinti ir 
kitus prioritetus. Nepaisant to, kad ypatingą dėmesį reikia skirti pažeidžiamiems eismo 
dalyviams, pvz., dviratininkams ir pėstiesiems, visiems eismo dalyviams gresia traumų rizika. 
Kategorija turėtų atspindėti šį faktą. Reikia specialių savižalos tyrimų. Kai kurios traumos 
neteisingai priskiriamos savižalai, o kai kurios dėl savižalos atsiradusios traumos neteisingai 
identifikuojamos. Aišku, kad didelę rimtų nelaimingų atsitikimų dalį sudaro sporto traumos, 
net, kai treniruojamasi vadovaujant sporto treneriams. Vis dėlto į pasiūlymą neįtraukta 
neprižiūrima ar tik kartais ar spontaniškai vykdoma laisvalaikio veikla (pvz., važinėjimas 
riedlente). Taigi praplečiama prioritetinė sporto sritis ir į ją įtraukiama ir su laisvalaikiu 
susijusių traumų prevencija.

Pasiūlyme vardijami tik viešojo sektoriaus (tarnybų bendradarbiavimo) ryšiai, tačiau turi būti 
atsižvelgiama ir į vertikalųjį bendradarbiavimą su interesuotosiomis šalimis. Taigi šiame 
pranešime išsakomas poreikis traumų prevencijos klausimais pagal planą bendradarbiauti su 
nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO). Be to, vykdant traumų prevenciją svarbu 
atsižvelgti į socialinius ir moralinius aspektus ir pabrėžti asmens pareigą padėti kitiems, ypač 
labiausiai traumų pažeidžiamiems vietos bendrijos nariams (pvz., vaikams, paaugliams, 
nėščioms moterims, pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems). Štai kodėl jungtis su 
bendrijomis yra lemiama mažinant traumų naštą.


