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Τροπολογία  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

σχετικά µε τη θέση και τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης 

υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά µε την πρόληψη και τον έλεγχο των µη µεταδιδόµενων 

ασθενειών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη 

φυσικής άσκησης, µπορεί να αυξήσουν 

σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης 

ορισµένων µορφών καρδιαγγειακών 

παθήσεων, καρκίνου και διαβήτη· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 

αλκοόλ, η µη ισορροπηµένη διατροφή, η 

ρύπανση του περιβάλλοντος και η έλλειψη 

φυσικής άσκησης, µπορεί να αυξήσουν 

σηµαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης 

ορισµένων µορφών καρδιαγγειακών 

παθήσεων, καρκίνου και διαβήτη· 
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 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

σχετικά µε τη θέση και τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης 

υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά µε την πρόληψη και τον έλεγχο των µη µεταδιδόµενων 

ασθενειών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 - δεύτερο εδάφιο 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

- εφαρµογή αποτελεσµατικών από 

απόψεως κόστους και εξοικονόµησης 

παρεµβάσεων, όπου περιλαµβάνεται και η 

επιτάχυνση της εφαρµογής της σύµβασης 

πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του 

καπνού, η βελτίωση της πρόσβασης και η 

προώθηση υγιεινής διατροφής, η 

αποτελεσµατική καταπολέµηση της 

κατάχρησης αλκοόλ και η πρόσβαση και η 

προώθηση της φυσικής άσκησης, καθώς 

και η µείωση της έκθεσης του πληθυσµού 

στην περιβαλλοντική ρύπανση, 

– εφαρµογή αποτελεσµατικών από 

απόψεως κόστους και εξοικονόµησης 

παρεµβάσεων, όπου περιλαµβάνεται και η 

επιτάχυνση της εφαρµογής της σύµβασης 

πλαισίου της ΠΟΥ για τον έλεγχο του 

καπνού, η βελτίωση της πρόσβασης και η 

προώθηση υγιεινής διατροφής, η 

αποτελεσµατική καταπολέµηση της 

κατάχρησης αλκοόλ και η πρόσβαση και η 

προώθηση της φυσικής άσκησης, καθώς 

και η µείωση της έκθεσης του πληθυσµού 

στην περιβαλλοντική ρύπανση, 

συµπεριλαµβανοµένων των ουσιών που 

προκαλούν ενδοκρινολογικές διαταραχές 

και άλλων περιβαλλοντικών ρύπων, 

Or. en 



 

AM\877274EL.doc  PE472.669v01-00 }  

 PE472.670v01-00 } RC1 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.9.2011  B7-0488/2011 }  

 B7-0489/2011 } RC1/Τροπ. 6 

Τροπολογία  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

σχετικά µε τη θέση και τη δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης 

υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά µε την πρόληψη και τον έλεγχο των µη µεταδιδόµενων 

ασθενειών 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. συνιστά στα κράτη µέλη να 

εκπονήσουν εθνικά σχέδια για τις ΜΜΑ, 

ιδίως τις τέσσερις συχνότερες ΜΜΑ, έως 

το 2013, µε πόρους αντίστοιχους της 

σηµασίας που έχει η επιβάρυνση από τις 

ΜΜΑ, και να συγκροτήσουν µηχανισµό 

υψηλού επιπέδου για τον συνολικό 

συντονισµό της δράσης σχετικά µε τις 

ΜΜΑ· 

17. καλεί τα κράτη µέλη να 

εκπονήσουν εθνικά σχέδια για τις ΜΜΑ, 

ιδίως τις τέσσερις συχνότερες ΜΜΑ, έως 

το 2013, µε πόρους αντίστοιχους της 

σηµασίας που έχει η επιβάρυνση από τις 

ΜΜΑ, και να συγκροτήσουν µηχανισµό 

υψηλού επιπέδου για τον συνολικό 

συντονισµό της δράσης σχετικά µε τις 

ΜΜΑ· 
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