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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes ieteikumam par traumu profilaksi un drošuma veicināšanu
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2006)0329)1,

– ņemot vērā EK līguma 152. panta 4. punkta 2. daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0238/2006),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

(6) Traumu gūšanas risks dalībvalstīs un
sociālajās grupās ir nevienmērīgi sadalīts. 
Dalībvalstīs, kurās ir visaugstākais 
traumatisma līmenis, risks nomirt no 
gūtajām traumām ir piecas reizes lielāks 
nekā dalībvalstīs ar viszemāko traumatisma 
līmeni.

Traumu gūšanas risks dalībvalstīs, kā arī
sociālajās, vecuma un dzimuma grupās ir 
nevienmērīgi sadalīts. Dalībvalstīs, kurās ir 
visaugstākais traumatisma līmenis, risks 
nomirt no gūtajām traumām ir piecas reizes 
lielāks nekā dalībvalstīs ar viszemāko 
traumatisma līmeni.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Vairums šo pasākumu ir izrādījušies 
rentabli, jo profilakses priekšrocības 
veselības aizsardzības sistēmās bieži vien 
vairākas reizes pārsniedz pasākuma 
izmaksas.

(8) Vairums šo pasākumu ir izrādījušies 
rentabli, jo profilakses priekšrocības gan 
privātajā, gan valsts sektorā, jo īpaši 
veselības aizsardzības sistēmās, bieži vien 
vairākas reizes pārsniedz pasākuma 
izmaksas.

Pamatojums

Labumu gūst ne tikai veselības sistēmas, bet arī privātais un valsts sektors.

Grozījums Nr. 3
10. apsvērums

(10) Tādēļ ir nepieciešams izstrādāt 
uzraudzības un ziņošanas sistēmu traumu 
gadījumiem, kas varētu nodrošināt 
koordinētu pieeju dalībvalstīs, lai izstrādātu 
un izveidotu valsts politiku traumu 
profilaksei, ka arī labākās prakses apmaiņu. 
Šādu sistēmu izstrādās saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2002. gada 
23. septembra Lēmumu Nr. 1786/2002/EK 
par Kopienas rīcības programmas 
pieņemšanu sabiedrības veselības 
aizsardzības jomā (2003–2008) un visām 
turpmākajām programmām, pamatojoties 
uz valsts uzraudzības un ziņošanas sistēmu 
traumu gadījumiem, kas valstīm jāizstrādā, 
savstarpēji saskaņojot.

(10) Tādēļ ir nepieciešams izstrādāt 
uzraudzības un ziņošanas sistēmu traumu 
gadījumiem, kas varētu nodrošināt 
koordinētu pieeju dalībvalstīs, lai izstrādātu 
un izveidotu valsts politiku traumu 
profilaksei un drošuma veicināšanai, kā
arī labākās prakses apmaiņu. Šādu sistēmu 
izstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2002. gada 23. septembra 
Lēmumu Nr. 1786/2002/EK par Kopienas 
rīcības programmas pieņemšanu 
sabiedrības veselības aizsardzības jomā 
(2003–2008) un visām turpmākajām 
programmām, pamatojoties uz valsts 
uzraudzības un ziņošanas sistēmu traumu 
gadījumiem, kas valstīm jāizstrādā, 
savstarpēji saskaņojot.

Grozījums Nr. 4
11. apsvērums

(11) Ir noteiktas septiņas prioritārās jomas, 
lai racionalizētu Kopienas Sabiedrības 
veselības programmas resursus un 
maksimāli efektīvi risinātu traumu 
profilakses jautājumus: bērnu un pieaugušo
drošums, vecāka gadagājuma pilsoņu 
drošums, neaizsargātu satiksmes 

(11) Ir noteiktas septiņas prioritārās jomas, 
lai racionalizētu Kopienas Sabiedrības 
veselības programmas resursus un 
maksimāli efektīvi risinātu traumu 
profilakses jautājumus: bērnu un pusaudžu
drošums, vecāka gadagājuma pilsoņu 
drošums, satiksmes dalībnieku drošums, 
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dalībnieku drošums, sporta traumu 
profilakse, tādu traumu profilakse, kas 
iegūtas, lietojot produktus un 
pakalpojumus, pašsavainošanās profilakse 
un vardarbības novēršana. Šīs prioritārās 
jomas ir noteiktas, ņemot vērā traumu 
sociālo ietekmi skaita un smaguma ziņā, 
pierādījumus saistībā ar pasākumu 
efektivitāti un pasākumu veiksmīgas 
īstenošanas iespējas dalībvalstīs.

sporta traumu un brīvajā laikā gūto
traumu profilakse, tādu traumu profilakse, 
kas iegūtas, lietojot produktus un 
pakalpojumus, pašsavainošanās profilakse 
un vardarbības novēršana. Šīs prioritārās 
jomas ir noteiktas, ņemot vērā traumu 
sociālo ietekmi to skaita un smaguma ziņā, 
pierādījumus saistībā ar pasākumu 
efektivitāti un pasākumu veiksmīgas 
īstenošanas iespējas dalībvalstīs.

Pamatojums

Lai gan neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, riteņbraucējiem un gājējiem, 
jāpievērš īpaša uzmanība, traumu riskam ir pakļauti visi satiksmes dalībnieki, un šis fakts ir 
jāatspoguļo minētajā kategorijā. Prioritārā sporta traumu joma arī tika paplašināta, iekļaujot 
traumas, kas ir saistītas ar brīvā laika pavadīšanu.

Grozījums Nr. 5
Ieteikumu dalībvalstīm 1. punkts 

(1) jāizstrādā valsts uzraudzības un 
ziņošanas sistēmu traumu gadījumiem, kas 
sniedz salīdzināmu informāciju, laika gaitā
uzrauga traumu gūšanas riska attīstību un
profilakses pasākumu efektivitāti un 
novērtē vajadzību uzsākt papildu 
iniciatīvas saistībā ar produktu un 
pakalpojumu drošumu;

(1) jāizstrādā tāda valsts uzraudzības un 
ziņošanas sistēma traumu gadījumiem, kas
ļauj piekļūt citām nozīmīgām datu bāzēm 
un sniedz salīdzināmu informāciju, 
uzrauga traumu gūšanas riska attīstību, 
koncentrējoties uz traumatismu 
nosakošajiem faktoriem, kontrolē
profilakses pasākumu ietekmi laika gaitā
un novērtē vajadzību uzsākt papildu 
iniciatīvas, jo īpaši saistībā ar produktu un 
pakalpojumu drošumu;

Pamatojums

Ja vien iespējams, specifisko informāciju var iegūt, saistot datus, kas saņemti no dažādiem 
avotiem, piemēram, Eiropas Kopienu Statistikas biroja vai apdrošināšanas sabiedrībām. 
Apdrošināšanas sabiedrībām var būt pieejama precīzāka informācija par traumu cēloņiem. 
Turklāt, lai palielinātu traumu paredzamību, ir būtiski izpētīt katru gadījumu atsevišķi un 
klasificēt informāciju, ņemot par pamatu īpašus noteicošos faktorus. Tas ļautu izveidot reālu 
pamatu efektīvas politikas izstrādei un drošuma veicināšanai. Visbeidzot, papildu iniciatīvām 
jābūt koncentrētām ne tikai uz produktu un pakalpojumu drošumu.

Grozījums Nr. 6
Ieteikumu dalībvalstīm 2. punkts 
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(2) jāizstrādā valsts plāns nelaimes 
gadījumu un traumu novēršanai, uzsākot 
starpresoru sadarbību un uzlabojot 
kampaņas pasākumu finansēšanas iespējas, 
veicinot drošumu un īstenojot šo valsts 
plānu dzīvē, pievēršot īpašu uzmanību 
bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, un 
jo īpaši attiecībā uz sporta traumām, 
traumām, kas iegūtas, lietojot produktus un 
pakalpojumus, vardarbības un 
pašsavainošanās ceļā gūtām traumām;

(2) jāizstrādā valsts plāns nelaimes 
gadījumu un traumu novēršanai, uzsākot 
starpresoru sadarbību un ieinteresēto pušu 
iesaistīšanu, uzlabojot kampaņas 
pasākumu finansēšanas iespējas, pieņemot 
pasākumus drošuma veicināšanai un 
īstenojot šo valsts plānu dzīvē, pievēršot 
īpašu uzmanību paaugstināta riska 
grupām, piemēram, bērniem, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem un satiksmes 
dalībniekiem, un jo īpaši attiecībā uz sporta 
un brīvajā laikā gūtajām traumām, 
traumām, kas iegūtas, lietojot produktus un 
pakalpojumus, vardarbības un 
pašsavainošanās ceļā gūtām traumām;

Pamatojums

Papildus starpresoru sadarbībai ir jāizskata jautājums par ieinteresēto pušu iesaistīšanu. 
Veicinoši pasākumi var palīdzēt ieviest drošības mērus un aprīkojumu. Pievienotais termins 
„paaugstināta riska grupas” nošķir jau minētās vispārējās prioritārās jomas no īpašajām 
problēmu jomām.

Grozījums Nr. 7
Ieteikumu dalībvalstīm 2.a punkts (jauns)

(2a) veikt zinātniskus pētījumus, jo īpaši 
par pašsavainošanos un riskantu 
uzvedību;

Pamatojums

Kopumā ir svarīgi izpētīt, kāpēc un kā notiek traumas. Runājot par konkrētiem pasākumiem, 
ir nepieciešami pētījumi par pašsavainošanos. Dažas traumas kļūdaini uzskata par 
pašsavainošanos, savukārt citas pašsavainošanās ceļā gūtās traumas netiek pareizi noteiktas. 
Pētījumi ir nepieciešami arī saistībā ar riskantu uzvedību, kas ir viens no galvenajiem 
traumatismu nosakošajiem faktoriem.

Grozījums Nr. 8
Ieteikumu dalībvalstīm 3. punkts 

(3) jāpanāk, lai traumu profilakse un 
drošuma veicināšana tiktu sistemātiski 
iekļauta veselības aprūpes speciālistu 
profesionālajā apmācībā, lai šie speciālisti 

(3) jāpanāk, lai traumu profilakse un 
drošuma veicināšana tiktu sistemātiski 
ieviesta, uzlabojot veselības aprūpes un 
citu speciālistu izglītošanu un profesionālo 
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varētu sniegt kompetentus padomus 
pacientiem, klientiem un sabiedrībai.

apmācību, lai šie speciālisti varētu sniegt 
kompetentus padomus pacientiem, 
klientiem un sabiedrībai; jāpaaugstina 
sabiedrības informētība par cēloņiem un 
sekām, īpaši uzverot gan atsevišķu 
personu, gan visas sabiedrības atbildību 
par traumu profilaksi un drošuma 
veicināšanu.

Pamatojums

Drošuma veicināšana nevar aprobežoties ar veselības aprūpes speciālistu apmācību. 
Pieminot sabiedrības informētības paaugstināšanu, tiek precizēts drošuma veicināšanas 
uzdevums. Turklāt tiek uzsvērts, cik nozīmīga ir visu pilsoņu loma negadījumu novēršanā un 
palīdzības sniegšanā citiem cilvēkiem.
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PASKAIDROJUMS

Katru gadu aptuveni 235 000 Eiropas Savienības pilsoņu iet bojā nelaimes gadījumos vai ar 
vardarbību saistītu traumu dēļ. Tas nozīmē, ka katru dienu traumu dēļ bojā iet vairāk nekā 
600 cilvēku. Turklāt traumas veicina sociālo un ekonomisko slogu, jo katru gadu tās izraisa 
apmēram 7 miljonus hospitalizācijas gadījumu un 65 miljonus ārstnieciskās palīdzības 
sniegšanas gadījumu. Šī sloga samazināšanas nolūkos referente izceļ jautājumu par datu 
apkopošanu un to kvalitāti, kā arī uzsver, cik svarīgi ir veicināt drošumu un paaugstināt 
informētību par izdevumu samazināšanas iespējām, ko sniedz traumu profilakses pasākumi. 
Turklāt referente vēlas precizēt prioritārās jomas un uzsvērt nepieciešamību pēc starpresoru 
sadarbības un ieinteresēto pušu līdzdalības.

Papildus tam, ka grozījumos tiek ņemta vērā informācijas apkopošanas nozīme, kā tas 
uzsvērts priekšlikumā Padomes ieteikumam, to mērķis ir arī nodrošināt datu augstu kvalitāti. 
Apkopojot kvantitatīvus datus, bieži netiek sniegta informācija par „traumatismu 
nosakošajiem faktoriem”. Tāpēc ir svarīgi izpētīt, kāpēc un kā notiek traumas. Piemēram, 
traumas saistībā ar mašīnu avārijām tiek iekļautas vienā statistikas kategorijā. Taču šī 
kategorija neatspoguļo dažādos traumatismu nosakošos faktorus, kuri faktiski ietekmē mašīnu 
avārijas, piemēram: 

1) fiziskās spējas,
2) pieredzes trūkumu,
3) narkotiku ietekmi (it īpaši alkohola),
4) koncentrācijas trūkumu,
5) dzīvesveida atšķirības (piemēram, sociālo piederību, kultūras atšķirības),
6) riskantu uzvedību (it īpaši jaunu cilvēku vidū, kura turklāt atšķiras atkarībā no 

dzimuma),
7) apkārtējos apstākļus (laikapstākļus, pilsētvidi/dzīves vidi, infrastruktūru, produktus un 

pakalpojumus). 

Lai palielinātu traumu paredzamību, ir būtiski izpētīt katru nopietno vai nāves gadījumu 
atsevišķi un analizēt informāciju, izmantojot noteicošus faktorus līdzīgi tam, kā tas izklāstīts 
iepriekš. Tas ļautu izveidot reālu pamatu efektīvas politikas izstrādei un drošuma 
veicināšanai. Specifisko informāciju var arī iegūt, saistot datus, kas saņemti no dažādiem 
avotiem, piemēram, Eiropas Kopienu Statistikas biroja vai apdrošināšanas sabiedrībām. 
Apdrošināšanas sabiedrībām var būt pieejama precīzāka informācija par traumu cēloņiem. 

Priekšlikums Padomes ieteikumam koncentrējas galvenokārt uz informācijas apkopošanu 
saistībā ar traumām ar uzraudzības sistēmas palīdzību. Tomēr šajā ziņojumā nav plaši 
izklāstīts jautājums par drošuma veicināšanu, lai gan šis uzdevums ir iekļauts jau dokumenta 
nosaukumā. Visā dokumentā tas tiek minēts divas reizes, turklāt tā izklāsts ir neskaidrs. Tam 
ir jāpiešķir lielāka nozīme, jo īpaši saistībā ar sabiedrības informētības paaugstināšanu. Ir 
jāuzlabo ne tikai veselības aprūpes speciālistu, bet arī citu nozīmīgu grupu informētība un 
apmācība/izglītība. Visbeidzot, mums nevajadzētu aizmirst, ka cilvēka dzīvība ir trausla un ka 
traumas notiks arī turpmāk. Lai gan par to mūsdienās tiek bieži aizmirsts, cilvēkiem vajadzētu 
skaidrāk apjaust, ka ar dzīvību spēlēties nedrīkst. Šī iemesla dēļ ir nepieciešama sabiedrības 
informētības paaugstināšana un izglītības uzlabošana, it īpaši augsta riska grupās. 
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Zinātniskie pētījumi liecina par to, ka traumu profilakses pasākumi palīdz samazināt 
izdevumus gan valsts, gan privātajā sektorā. Privātajā sektorā drošības mērus un aprīkojumu 
varētu palīdzēt uzlabot tādi veicināšanas pasākumi kā subsīdijas un/vai atlīdzība.

Dažām Padomes ieteikumā minētajām prioritārajām jomām var piekrist (bērnu un pusaudžu 
drošums, vecāka gadagājuma pilsoņu drošums, tādu traumu profilakse, kas iegūtas, lietojot 
produktus un pakalpojumus, un vardarbības novēršana starp personām). Taču citas jomas ir 
jāprecizē. Lai gan neaizsargātiem satiksmes dalībniekiem, piemēram, riteņbraucējiem un 
gājējiem, jāpievērš īpaša uzmanība, traumu riskam ir pakļauti visi satiksmes dalībnieki, un šis 
fakts ir jāatspoguļo minētajā kategorijā. Ir nepieciešami pētījumi par pašsavainošanos. Dažas 
traumas kļūdaini uzskata par pašsavainošanos, savukārt citas pašsavainošanās ceļā gūtās 
traumas netiek pareizi noteiktas. Neskatoties uz sporta treneru uzraudzību, sporta traumas ir 
liela nopietnu negadījumu daļa. Tomēr priekšlikumā nav iekļautas brīvā laika darbības, kuras 
netiek pārraudzītas un kurās cilvēki iesaistās laiku pa laikam un spontāni (piemēram, 
skeitbords). Tāpēc šī prioritārā joma tika paplašināta, iekļaujot traumas, kas ir saistītas gan ar 
brīvā laika pavadīšanu, gan ar sportu.

Pagaidām priekšlikumā ir minētas tikai valstiskās sadarbības saites (piemēram, starpresoru 
sadarbība); tomēr jāizskata arī jautājums par vertikālo sadarbību ar ieinteresētajām pusēm. 
Tāpēc šajā ziņojumā tiek minēta nepieciešamība pēc plānotas sadarbības ar tām 
nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas traumu profilakses jomā (it īpaši ar Pasaules 
Veselības organizācijas Eiropas biroju). Turklāt traumu profilakse ir saistīta ar nopietniem 
sociāliem un morāliem apsvērumiem, it īpaši attiecībā uz atsevišķu personu pienākumu 
palīdzēt citiem vietējās kopienas locekļiem, jo sevišķi tiem, kuri ir visvairāk pakļauti traumām 
(piemēram, bērni, pusaudži, grūtnieces, vecāka gadagājuma cilvēki un invalīdi). Šī iemesla 
dēļ saikne ar kopienām ir ļoti nozīmīga traumu radītā sloga samazināšanai.


