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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om förebyggande av skador och främjande av 
säkerhet
(KOM(2006)0329 – C6-0238/2006 – 2006/0106(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0329)1,

– med beaktande av artikel 152.4 andra stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0238/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6

(6) Risken för skador är ojämnt fördelad 
över alla medlemsstater och alla 
socialgrupper. Risken för att dö av en 
skada är fem gånger större i den 
medlemsstat som har den högsta 

(6) Risken för skador är ojämnt fördelad 
över alla medlemsstater och alla 
socialgrupper, åldersgrupper och mellan 
könen. Risken för att dö av en skada är 
fem gånger större i den medlemsstat som 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 378.598v01-00 6/11 PR\630162SV.doc

SV

procentandelen skador än i den 
medlemsstat som har den lägsta.

har den högsta procentandelen skador än i 
den medlemsstat som har den lägsta.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) De flesta av dessa åtgärder har visat sig 
vara kostnadseffektiva, eftersom 
prevention ofta är åtskilliga gånger 
billigare för hälso- och sjukvårdssystemen 
än intervention när skador och olycksfall 
väl har inträffat.

(8) De flesta av dessa åtgärder har visat sig 
vara kostnadseffektiva, eftersom 
prevention ofta är åtskilliga gånger 
billigare för både privat och offentlig 
sektor, särskilt för hälso- och 
sjukvårdssystemen, än intervention när 
skador och olycksfall väl har inträffat.

Motivering

Det blir billigare inte bara för hälso- och sjukvårdssystemen utan även för privat och offentlig 
sektor.

Ändringsförslag 3
Skäl 10

(10) Det verkar därför som om det är 
nödvändigt att utveckla ett system för 
övervakning och rapportering av skador. 
Detta skulle garantera ett samordnat synsätt 
i alla medlemsstaterna vid utarbetandet och 
upprättandet av nationell politik när det 
gäller förebyggande av skador, och 
systemet skulle också innehålla exempel på 
goda lösningar. Ett sådant system kommer 
att utvecklas enligt Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 
23 september 2004 om antagande av ett 
program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och 
eventuella efterföljande program. Det 
kommer att bygga på nationella system för 
övervakning och rapportering av skador 
och skall utarbetas på ett samstämmigt och 
harmoniserat sätt.

(10) Det verkar därför som om det är 
nödvändigt att utveckla ett system för 
övervakning och rapportering av skador. 
Detta skulle garantera ett samordnat synsätt 
i alla medlemsstaterna vid utarbetandet och 
upprättandet av nationell politik när det 
gäller förebyggande av skador och 
främjande av säkerhet, och systemet 
skulle också innehålla exempel på goda 
lösningar. Ett sådant system kommer att 
utvecklas enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1786/2002/EG av den 
23 september 2004 om antagande av ett 
program för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet (2003–2008) och
eventuella efterföljande program. Det 
kommer att bygga på nationella system för 
övervakning och rapportering av skador 
och skall utarbetas på ett samstämmigt och 
harmoniserat sätt.
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Ändringsförslag 4
Skäl 11

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som 
möjligt har sju prioriterade områden 
fastställts: barn och tonåringars säkerhet, 
äldre medborgares säkerhet, oskyddade
trafikanters säkerhet, förebyggande av 
idrottsskador, förebyggande av skador som 
orsakas av produkter eller tjänster, 
förebyggande av självtillfogade skador och 
förebyggande av våld. Dessa prioriterade 
områden har fastställts med hänsyn till 
skadornas sociala konsekvenser när det 
gäller skadornas antal och grad, 
dokumentation om insatsernas effektivitet 
och hur de skall kunna genomföras i 
medlemsstaterna.

(11) För att rationalisera resurserna inom 
programmet för gemenskapsåtgärder på 
folkhälsoområdet och tackla förebyggandet 
av skador på ett så effektivt sätt som 
möjligt har sju prioriterade områden 
fastställts: barn och tonåringars säkerhet, 
äldre medborgares säkerhet, trafikanters 
säkerhet, förebyggande av idrotts- och 
fritidsskador, förebyggande av skador som 
orsakas av produkter eller tjänster, 
förebyggande av självtillfogade skador och 
förebyggande av våld. Dessa prioriterade 
områden har fastställts med hänsyn till 
skadornas sociala konsekvenser när det 
gäller skadornas antal och grad, 
dokumentation om insatsernas effektivitet 
och hur de skall kunna genomföras i 
medlemsstaterna.

Motivering

Även om oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare bör uppmärksammas särskilt, är 
alla trafikanter utsatta för skaderisker vilket bör avspeglas i kategorin. Det prioriterade 
området idrott bör breddas för att även omfatta förebyggande av fritidsskador.

Ändringsförslag 5
Rekommendationen, led 1

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador 
som ger jämförbar information, övervakar 
utvecklingen av skaderisker och effekterna 
av förebyggande åtgärder över en viss tid 
samt bedömer behoven av ytterligare 
initiativ när det gäller säkerhet för 
produkter och tjänster,

(1) utveckla ett nationellt system för 
övervakning och rapportering av skador 
som har tillgång till relevanta databaser 
och som ger jämförbar information, 
övervakar utvecklingen av skaderisker
genom att fokusera på skadefaktorer, 
övervakar effekterna av förebyggande 
åtgärder över en viss tid samt bedömer 
behoven av ytterligare initiativ särskilt när 
det gäller säkerhet för produkter och 
tjänster,
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Motivering

Om möjligt bör viss information även samlas in genom att uppgifter från olika källor t.ex. 
Eurostat eller försäkringsbolag kopplas samman. Försäkringsbolagen kan ha tillgång till mer 
utförlig information om skadeorsakerna. Dessutom är det mycket viktigt att undersöka varje 
enskilt fall genom att bryta ner informationen och använda vissa faktorer, för att göra 
skadorna lättare att förutse. Detta kan utgöra en ordentlig grund när man utarbetar effektiva 
strategier och främjar säkerhet. Slutligen bör ytterligare initiativ inte bara handla om 
säkerhet för produkter och tjänster.

Ändringsförslag 6
Rekommendationen, led 2

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, 
främja säkerhet och genomföra dessa 
nationella handlingsplaner i praktiken med 
särskild hänsyn till barn, äldre och 
oskyddade trafikanter samt idrottsskador, 
skador som orsakats av varor eller tjänster, 
våld eller självtillfogade skador,

(2) upprätta nationella handlingsplaner för 
att förebygga olycksfall och skador, inleda 
samarbete mellan olika ministerier och
mellan intressenter samt öka 
möjligheterna att finansiera kampanjer, ge 
incitament för främjande av säkerhet och 
genomföra dessa nationella 
handlingsplaner i praktiken med särskild 
hänsyn till högriskgrupper såsom barn, 
äldre och oskyddade trafikanter samt 
idrotts- och fritidsskador, skador som 
orsakats av varor eller tjänster, våld eller 
självtillfogade skador,

Motivering

Som ett komplement till samarbetet mellan olika ministerier bör vertikalt samarbete med 
intressenterna övervägas. Incitament kan bidra till att säkerhetsåtgärder och 
säkerhetsutrustning införs. Genom att lägga till ordet ”högriskgrupper” gör att man skiljer 
mellan de allmänna prioriterade områden som nämnts tidigare och särskilt viktiga områden.

Ändringsförslag 7
Rekommendationen, led 2a (nytt)

(2a) genomföra vetenskapliga studier, 
framför allt om självtillfogade skador och 
riskbeteenden,

Motivering

I allmänhet är det viktigt att undersöka varför och hur skador uppstår. Framför allt behövs 
det studier om självtillfogade skador. Vissa skador betecknas felaktigt som självtillfogade 
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skador medan andra effekter av självtillfogade skador inte identifieras som sådana. Fortsatta 
studier behövs även när det gäller riskbeteenden som är en avgörande skadefaktor.

Ändringsförslag 8
Rekommendationen, led 3

(3) se till att förebyggande av skador och 
främjande av säkerhet systematiskt införs 
som en del i yrkesutbildningen för hälso-
och sjukvårdspersonal så att dessa grupper 
kan fungera som kompetenta rådgivare till 
sina patienter, klienter och allmänheten.

(3) se till att förebyggande av skador och 
främjande av säkerhet systematiskt införs 
genom att förbättra utbildningen för 
hälso- och sjukvårdspersonal och annan 
personal, så att dessa grupper kan fungera 
som kompetenta rådgivare till sina 
patienter, klienter och allmänheten; öka 
allmänhetens medvetenhet om orsaker 
och följder genom att betona både 
individens och samhällets ansvar för 
förebyggande av skador och främjande av 
säkerhet.

Motivering

Främjande av säkerhet får inte begränsas till yrkesutbildning av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Frågan om vad främjandet av säkerhet innebär klargörs genom att vi 
nämner att allmänhetens medvetenhet bör öka. Vidare betonas vikten av att varje medborgare 
undviker olyckor och hjälper andra människor.
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MOTIVERING

Varje år dör närmare 235 000 människor i Europeiska unionen till följd av olycksfall eller 
våldsrelaterade skador. Detta innebär att över 600 människor dör varje dag till följd av skador. 
Skadorna bidrar också till sociala och ekonomiska belastningar. De står för ca 7 miljoner 
sjukhusvistelser och 65 miljoner medicinska behandlingar varje år. För att minska dessa 
kostnader vill jag framhålla frågorna om insamling av uppgifter och deras kvalitet samt 
betona hur viktigt det är att främja säkerhet och öka medvetenheten om att skadeförebyggande 
åtgärder minskar kostnaderna. Dessutom vill jag klargöra vilka områden som bör prioriteras 
och understryka behovet av sektorsövergripande samarbete och intressenternas engagemang.

Syftet med ändringsförslagen är både att beakta betydelsen av att samla in information, vilket 
också framhålls i förslaget till rådets rekommendation, och att se till att uppgifterna är av hög 
kvalitet. Insamlingen av kvantitativa data har en tendens att dölja ”skadefaktorerna”. Därför är 
det viktigt att undersöka varför och hur skador uppstår. Till exempel hamnar skador till följd 
av bilolyckor endast i en statistikkategori. Men av denna kategori framgår inte alla olika 
skadefaktorer som bilolyckor faktiskt påverkas av t.ex.

1) fysisk kapacitet,
2) bristande erfarenhet,
3) drogpåverkan (särskilt alkohol),
4) koncentrationssvårigheter,
5) olikheter i livsstil (social tillhörighet, kultur),
6) riskbeteenden (särskilt bland unga människor, skillnader mellan könen),
7) kringförhållanden (väder, stadsmiljö, livsmiljö, infrastruktur, produkter och tjänster).

För att skadorna skall bli lättare att förutse är det mycket viktigt att undersöka varje allvarligt 
fall eller dödsfall enskilt genom att bryta ned informationen och använda faktorer enligt ovan. 
Detta kan utgöra en ordentlig grund när man utarbetar effektiva strategier och främjar 
säkerhet. Viss information kan också samlas in genom att koppla samman uppgifter från olika 
källor t.ex. Eurostat och försäkringsbolag. Försäkringsbolagen kan ha tillgång till mer utförlig 
information om skadornas orsaker.

Förslaget till rådets rekommendation fokuserar främst på insamling av skadeinformation 
genom införande av ett övervakningssystem. Emellertid nämns inte mycket om främjande av 
säkerhet, trots att detta utlovas i titeln. Denna fråga nämns bara två gånger i hela texten och 
utreds inte ordentligt. Den bör få större utrymme, framför allt när det handlar om att väcka 
allmänhetens medvetenhet. Det behövs mer medvetenhet och utbildning av fler berörda 
grupper än bara hälso- och sjukvårdspersonal. Slutligen får vi inte glömma att människans liv 
hänger på en skör tråd och att skador alltid kommer att uppstå. Människor måste bli mer 
medvetna om att de inte kan leka med liv och död, något som vi idag inte verkar vilja låtsas 
om. Därför är det nödvändigt att öka medvetenheten hos allmänheten och stärka utbildningen, 
speciellt för högriskgrupper.

Vetenskaplig forskning visar att skadeförebyggande åtgärder bidrar till att minska 
kostnaderna i både privat och offentlig sektor. I den privata sektorn kan incitament som 
subventioner och belöningar bidra till att förbättra säkerhetsrutiner och säkerhetsutrustning. 
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Vissa av de prioriterade områdena i rådets rekommendation kan vi komma överens om (barns
och tonåringars säkerhet, säkerhet för äldre, förebyggande av skador orsakade av produkter
och tjänster och förebyggande av våld). Men andra prioriteringar bör också tydliggöras. Även 
om oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare måste uppmärksammas särskilt, är alla 
trafikanter utsatta för skaderisker vilket bör avspeglas i kategorin. På området självtillfogade 
skador behövs studier. Vissa skador betecknas felaktigt som självtillfogade skador medan 
andra effekter av självtillfogade skador inte identifieras som sådana. Idrottsskador står 
uppenbarligen för ett stort antal allvarliga olyckor, även när idrotten utövas under tränares 
överinseende. Emellertid ingår fritidsaktiviteter som inte bedrivs under ledning eller som bara 
bedrivs vid enstaka tillfällen (t.ex. skateboarding) i förslaget. Detta prioriterade område har 
därför breddats, så att det även omfattar skadeförebyggande åtgärder för både fritidsaktiviteter 
och idrott. 

I förslaget nämns än så länge bara kontakter inom den offentliga sektorn (samarbete mellan 
ministerier). Emellertid måste vertikalt samarbete mellan intressenter också övervägas. 
Således nämns behovet av planerat samarbete mellan frivilligorganisationer som arbetar på 
området skadeförebyggande åtgärder (särskilt WHO:s Europakontor) i betänkandet. Vidare 
kräver skadeförebyggande åtgärder avsevärda sociala och moraliska hänsyn när det gäller att 
betona individens ansvar för att hjälpa andra i det egna grannskapet, särskilt de människor 
som är mest utsatta för skador (t.ex. barn, tonåringar, gravida kvinnor, äldre och 
funktionshindrade). Därför är den lokala kopplingen helt avgörande för att minska 
skadeproblemen.


