
PR\630162SL.doc PE 378.598v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

ZAČASNO
2006/0106(CNS)

22.9.2006

*
OSNUTEK POROČILA
o predlogu Priporočila Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalka: Kathy Sinnott



PE 378.598v01-00 2/11 PR\630162SL.doc

SL

PR_CNS_art51am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Priporočila Sveta o preprečevanju poškodb in spodbujanju varnosti
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0329)1,

– ob upoštevanju člena 152(4), pododstavek 2 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C6-0238/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe 
ES/drugega odstavka člena 119 Pogodbe Euratom;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Nevarnost poškodb je v državah 
članicah ter družbenih skupinah 
neenakomerno porazdeljena. Nevarnost 
smrti zaradi poškodb je v državi članici z 
najvišjo stopnjo poškodb petkrat višja kot v 
državi z najnižjo stopnjo.

(6) Nevarnost poškodb je v državah 
članicah ter družbenih skupinah, starostnih 
skupinah in med spoloma neenakomerno 
porazdeljena. Nevarnost smrti zaradi 
poškodb je v državi članici z najvišjo 
stopnjo poškodb petkrat višja kot v državi z 
najnižjo stopnjo.

  
1 Še ni objavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Večina teh ukrepov se je izkazala za 
stroškovno učinkovite, ker koristi 
preprečevanja za zdravstvene sisteme 
pogosto večkrat presegajo stroške 
intervencijskih ukrepov.

(8) Večina teh ukrepov se je izkazala za 
stroškovno učinkovite, ker koristi 
preprečevanja tako za zasebni kot za javni 
sektor, še posebej za zdravstvene sisteme 
pogosto večkrat presegajo stroške 
intervencijskih ukrepov.

Obrazložitev

Koristi od tega imajo zdravstveni sistemi, pa tudi zasebni in javni sektor. 

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 10

(10) Zato se zdi, da je treba razviti sistem 
za nadzor nad poškodbami in poročanje o 
njih, ki bi državam članicam omogočil 
usklajen pristop v zvezi z razvojem in 
uveljavitvijo nacionalnih politik o 
preprečevanju poškodb, vključno z 
izmenjavo dobrih praks. Ta sistem bo 
razvit v skladu s Sklepom št. 1786/2002/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
septembra 2002 o sprejetju programa 
ukrepov Skupnosti na področju javnega 
zdravja (2003–2008) ter vsemi programi, 
ki mu bodo sledili, vzpostavljen pa bo na 
podlagi nacionalnih sistemov za nadzor 
nad poškodbami in poročanje o njih, ki jih 
je treba razviti na skladen način.

(10) Zato se zdi, da je treba razviti sistem 
za nadzor nad poškodbami in poročanje o 
njih, ki bi državam članicam omogočil 
usklajen pristop v zvezi z razvojem in 
uveljavitvijo nacionalnih politik o 
preprečevanju poškodb in spodbujanju 
varnosti, vključno z izmenjavo dobrih 
praks. Ta sistem bo razvit v skladu s 
Sklepom št. 1786/2002/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 
2002 o sprejetju programa ukrepov 
Skupnosti na področju javnega zdravja 
(2003–2008) ter vsemi programi, ki mu 
bodo sledili, vzpostavljen pa bo na podlagi 
nacionalnih sistemov za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki jih je 
treba razviti na skladen način.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito 
spopadli s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost 
izpostavljenih udeležencev v cestnem 
prometu, preprečevanje športnih poškodb, 

(11) Da bi racionalizirali porabo sredstev 
Programa Skupnosti na področju javnega 
zdravja in se kar najbolj učinkovito 
spopadli s preprečevanjem poškodb, je bilo 
opredeljenih sedem prednostnih področij: 
varnost otrok in mladostnikov, varnost 
starejših državljanov, varnost udeležencev 
v cestnem prometu, preprečevanje športnih 
poškodb in poškodb kot posledic 
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preprečevanje poškodb, ki jih povzročijo 
izdelki in storitve, preprečevanje 
samopoškodb in preprečevanje nasilja. Ta 
prednostna področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

prostočasnih dejavnosti, preprečevanje 
poškodb, ki jih povzročijo izdelki in 
storitve, preprečevanje samopoškodb in 
preprečevanje nasilja. Ta prednostna 
področja so bila opredeljena ob 
upoštevanju socialnega učinka poškodb 
glede na število in resnost, dokazil o 
učinkovitosti intervencijskih ukrepov in 
verjetnosti uspešnega izvajanja v državah 
članicah.

Obrazložitev

Čeprav je treba izpostavljenim udeležencem v cestnem prometu, kot so kolesarji in pešci, 
nameniti posebno pozornost, obstaja tveganje za poškodbe pri vseh udeležencih v prometu, 
kar je dejstvo, ki ga mora kategorija odražati.  Razširjeno je bilo tudi prednostno področje 
športa, ki sedaj vključuje preprečevanje poškodb, nastalih med prostočasnimi dejavnostmi. 

Predlog spremembe 5
Priporočilo državam članicam, točka 1

(1) Razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki 
omogoča zagotavljanje primerljivih 
informacij, spremljanje razvoja nevarnosti 
poškodb in učinkov preventivnih ukrepov 
skozi čas ter oceno potreb za uvedbo 
nacionalnih pobud o varnosti izdelkov in 
storitev;

(1) Razviti nacionalni sistem za nadzor nad 
poškodbami in poročanje o njih, ki ima 
dostop do drugih zadevnih podatkovnih 
baz in ki omogoča zagotavljanje 
primerljivih informacij, spremljanje 
razvoja nevarnosti poškodb z 
osredotočanjem na dejavnike poškodb, 
spremlja učinke preventivnih ukrepov 
skozi čas ter oceno potreb za uvedbo 
nacionalnih pobud še posebej o varnosti 
izdelkov in storitev;

Obrazložitev

Če je mogoče, se lahko posebne informacije zbirajo tudi s povezovanjem podatkov iz različnih 
virov, kot so Eurostat ali zavarovalnice. Slednje imajo morda dostop do natančnejših 
informacij o vzrokih poškodb. Poleg tega je potrebno, zato da bi izboljšali predvidljivost 
poškodb, raziskati vsak primer posebej in podatke analizirati s pomočjo posebnih kazalcev. 
To bi bila prava podlaga za razvoj učinkovite politike in spodbujanja varnosti.  In končno, 
dodatne pobude se  ne bi smele osredotočati samo na varnost proizvodov in storitev.

Predlog spremembe 6
Priporočilo državam članicam, točka 2

(2) Vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 

(2) Vzpostaviti nacionalne načrte za 
preprečevanje nesreč in poškodb, vpeljati 
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sodelovanje med službami in povečati 
možnosti financiranja kampanj, spodbujati
varnost ter izvajati nacionalne načrte v 
praksi s posebnim poudarkom na otrocih, 
starejših ljudeh in izpostavljenih
udeležencih v cestnem prometu, ob 
upoštevanju zlasti športnih poškodb in 
poškodb, ki jih povzročijo izdelki in 
storitve, nasilje ali nastanejo kot posledica 
samopoškodb;

sodelovanje med službami kakor tudi
sodelovanje z zainteresiranimi stranmi, 
povečati možnosti financiranja kampanj, 
oblikovati spodbude za krepitev varnosti
ter izvajati nacionalne načrte v praksi s
posebnim poudarkom na zelo ogroženih 
skupinah, to je otrocih, starejših ljudeh in 
udeležencih v cestnem prometu, ob 
upoštevanju zlasti športnih poškodb in 
poškodb, nastalih pri prostočasnih 
dejavnostih, poškodb, ki jih povzročajo 
izdelki in storitve, nasilje ali nastanejo kot 
posledica samopoškodb;

Obrazložitev

Poleg sodelovanja med službami je treba razmisliti tudi o vertikalnem sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi. Spodbude pomagajo pri uvajanju varnostnih ukrepov in varnostne 
opreme.  Dodani izraz "zelo ogrožene skupine" omogoča razlikovanje med prej omenjeno 
celoto prednostnih področij in posebnimi zadevnimi področji. 

Predlog spremembe 7
Priporočilo državam članicam, točka 2 a (novo)

(2a) Izvaja znanstvene študije, še posebej 
o vedenju, ki privede do samopoškodb in 
namernega tveganja. 

Obrazložitev

V splošnem je pomembno, da se ugotovi, zakaj in kako so poškodbe nastale.  Študije so še 
posebej potrebne na področju samopoškodb. Nekatere poškodbe se zmotno označijo kot 
samopoškodbe, medtem ko druge, ki to so, niso pravilno opredeljene.  Nadaljnje preučevanje 
je potrebno tudi na področju tveganega vedenja, ki je prevladujoči dejavnik nastajanja 
poškodb. 

Predlog spremembe 8
Priporočilo državam članicam, točka 3

(3) Zagotoviti, da se preprečevanje 
poškodb in spodbujanje varnosti 
sistematično uvajata v poklicno 
usposabljanje zaposlenih v zdravstvu, tako 
da lahko ti slednji ustrezno svetujejo 
svojim pacientom, strankam in javnosti.

(3) Zagotoviti, da se preprečevanje 
poškodb in spodbujanje varnosti uvajata 
sistematično, z izboljšanjem izobraževanja 
in poklicnega usposabljanja zaposlenih v 
zdravstvu in v drugih poklicih, tako da 
lahko ti slednji ustrezno svetujejo svojim 
pacientom, strankam in javnosti. Dvigniti 
ozaveščenost javnosti glede vzrokov in 
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posledic s poudarjanjem odgovornosti 
tako posameznikov kot družbe za  
preprečevanje poškodb in spodbujanje 
varnosti. 

Obrazložitev

Spodbujanje varnosti ne more biti omejeno le na usposabljanje zaposlenih v zdravstvu. Pojem 
dodatno pojasnjuje omemba dviga ozaveščenosti javnosti.  Poleg tega je poudarjen tudi 
pomen vloge vsakega državljana, da se izogiba nesrečam in pomaga drugim. 
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OBRAZLOŽITEV

Vsako leto zaradi nesreč ali nasilja umre približno 235 000 državljanov Skupnosti. To pomeni 
več kot 600 smrti dnevno, ki so posledica poškodb. Poškodbe tudi povečujejo družbena in 
gospodarska bremena, saj predstavljajo okoli 7 milijonov sprejemov v bolnišnico in 65 000 
zdravljenj na leto. Da bi ta bremena zmanjšali, poročevalec izpostavlja vprašanja v zvezi z 
zbiranjem podatkov in njihovo kakovostjo ter poudarja pomen spodbujanja varnosti kot tudi 
dvigovanja ozaveščenosti v zvezi z zmanjševanjem stroškov s pomočjo ukrepov za 
preprečevanje poškodb. Poleg tega poskuša pojasniti prednostna področja in poudariti potrebo 
po medsektorskem sodelovanju in vključevanjem zainteresiranih strani. 

Poleg tega, da predlogi sprememb upoštevajo pomen zbiranja informacij, kot to poudarja 
predlagano priporočilo Sveta, pa je njihov cilj tudi priskrbeti zelo kakovostne podatke. 
Zbiranje kvantitativnih podatkov lahko prikrije "dejavnike poškodb". Zato je pomembno, da 
se ugotovi, zakaj in kako so poškodbe nastale. Poškodbe zaradi avtomobilskih nesreč, na 
primer, se vnesejo le v eno statistično kategorijo. Vendar ta kategorija ne odkriva različnih 
dejavnikov, ki vplivajo na avtomobilsko nesrečo, na primer:

1) fizična sposobnost,
2) pomanjkanje izkušenj,
3) vpliv mamil (posebej alkohola),
4) pomanjkanje koncentracije
5) različni življenjski slogi (npr. družbena pripadnost, kultura),
6) tvegano vedenje (posebno med mladimi ljudmi in različno glede na spol),
7) pogoji v okolju (vreme, mestno/življenjsko okolje, infrastruktura, proizvodi in 

storitve). 

Poleg tega je, da bi izboljšali predvidljivost poškodb, potrebno raziskati vsak resen ali smrten 
primer posebej in podatke analizirati s pomočjo prej omenjenih kazalcev. To bi bila prava 
podlaga za razvoj učinkovite politike in spodbujanja varnosti. Posebne informacije se lahko 
zbirajo tudi s povezovanjem podatkov iz različnih virov, kot so Eurostat ali zavarovalnice.  
Slednje imajo morda dostop do natančnejših informacij o vzrokih poškodb. 

Predlog za priporočilo Sveta se osredotoča predvsem na zbiranje informacij o poškodbah z 
vzpostavitvijo nadzornega sistema. Vendar pa poročilo ne govori veliko o spodbujanju 
varnosti, kljub temu da je to izpostavljeno v naslovu. Na to se sklicuje le dvakrat v celotnem 
dokumentu, pa še to na nejasen način. Temu bi bilo treba pripisati večji pomen, še posebej v 
smislu dvigovanja zavesti javnosti. Obstaja potreba po dvigu zavesti in
usposabljanju/izobraževanju zadevnih skupin, ki niso iz vrst zdravstvenih delavcev. Končno 
ne smemo pozabiti, da je človeško življenje krhko in da bo do poškodb še prihajalo. Ljudje se 
morajo bolj zavedati, da se z življenje ni igrati, dejstvo, ki je, kot se zdi, danes spregledano. 
Zato je potrebno dvigovati zavest javnosti in izboljšati izobraževanje, še posebej ogroženih 
skupin.  

Znanstvene raziskave kažejo, da ukrepi za preprečevanje poškodb pomagajo zmanjšati stroške 
tako v javnem kot v zasebnem sektorju.  Pri slednjem bi spodbude, kot so subvencije in/ali 
nagrade, prispevale k izboljšanju praks s področja varnosti in varnostne opreme.
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Z nekaterimi prednostnimi področji, navedenimi v priporočilu Sveta, se je možno strinjati 
(varnost otrok in mladostnikov, varnost starejših občanov, preprečevanje poškodb kot 
posledic uporabe izdelkov in storitev ter preprečevanje medčloveškega nasilja). Pojasniti pa je 
potrebno tudi druge prednostne naloge. Čeprav je treba izpostavljenim udeležencem v 
cestnem prometu, kot so kolesarji in pešci, nameniti posebno pozornost, obstaja tveganje za 
poškodbe pri vseh udeležencih v prometu, kar je dejstvo, ki ga mora kategorija odražati.  
Študije so potrebne na področju samopoškodb. Nekatere poškodbe se zmotno označijo kot 
samopoškodbe, medtem ko druge, ki to so, niso pravilno opredeljene. Športne poškodbe so 
seveda vzrok velikemu številu hudih nesreč kljub temu, da dejavnosti vodijo športni trenerji.  
Vendar pa v predlog niso vključene prostočasne dejavnosti, ki so nenadzorovane in samo 
občasne (npr. rolkanje). To prednostno področje je bilo zato razširjeno in sedaj vključuje 
preprečevanje poškodb, nastalih med prostočasnimi dejavnostmi. 

Ta predlog do sedaj navaja samo povezave med posameznimi skupinami javnosti 
(sodelovanje med službami); upoštevati pa je treba tudi vertikalno sodelovanje z 
zainteresiranimi stranmi. Tako to poročilo odraža potrebo po načrtovanem sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju preprečevanja poškodb (zlasti z 
Evropskim uradom Svetovne zdravstvene organizacije). Poleg tega pa preprečevanje poškodb 
vključuje pomembne družbene in etične vidike, s poudarkom na odgovornosti posameznika za 
pomoč drugim v lokalni skupnosti, zlasti tistim, ki so poškodbam najbolj izpostavljeni (npr. 
otrokom, mladostnikom, nosečnicam, starejšim in invalidnim osebam). Zato je vez s 
skupnostmi tako pomembna za zmanjšanje bremena, ki ga povzročajo poškodbe.


