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Resolutsiooni ühisettepanek 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus I 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et alkoholi tarbimine, kehv 
toit ja vähene kehaline aktiivsus võivad 
oluliselt suurendada riski haigestuda teatud 
tüüpi südame-veresoonkonna haigustesse, 
vähktõvesse ja diabeeti; 

I. arvestades, et alkoholi tarbimine, 
tasakaalustamata toit, keskkonnasaastus 
ja vähene kehaline aktiivsus võivad 
oluliselt suurendada riski haigestuda teatud 
tüüpi südame-veresoonkonna haigustesse, 
vähktõvesse ja diabeeti; 

Or. en 
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Resolutsiooni ühisettepanek 

Lõige 3 – teine taane 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

– rakendada kulutõhusaid ja kulusäästvaid 
meetmeid, sealhulgas kiiremini rakendada 
WHO tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitlev raamkonventsioon, parandada 
tervisliku toidu kättesaadavust ja 
propageerida tervislikku toitumist, et 
vähendada soola, suhkru, küllastunud 
rasvade ja transrasvade tarbimist, 
rakendada tõhusaid meetmeid võitluseks 
alkoholi kuritarvitamisega ning parandada 
juurdepääsu kehalisele tegevusele ja 
edendada kehalist aktiivsust, samuti 
vähendada üldist kokkupuudet 
keskkonnasaastusega, 

– rakendada kulutõhusaid ja kulusäästvaid 
meetmeid, sealhulgas kiiremini rakendada 
WHO tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitlev raamkonventsioon, parandada 
tervisliku toidu kättesaadavust ja 
propageerida tervislikku toitumist, et 
vähendada soola, suhkru, küllastunud 
rasvade ja transrasvade tarbimist, 
rakendada tõhusaid meetmeid võitluseks 
alkoholi kuritarvitamisega ning parandada 
juurdepääsu kehalisele tegevusele ja 
edendada kehalist aktiivsust, samuti 
vähendada üldist kokkupuudet 
keskkonnasaastusega, sealhulgas 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate 

kemikaalide ja muude keskkonna 

saasteainetega, 

Or. en 
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Lõige 17 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

17. soovitab liikmesriikidel kehtestada 
2013. aastaks mittenakkuslikke haigusi 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, eelkõige 
nelja kõige levinuma mittenakkusliku 
haiguse tarvis, ja eraldada selleks 
vahendeid, mis vastavad nendest haigustest 
tingitud koormusele, ning luua 
ülemaailmse kõrgetasemelise mehhanismi 
kooskõlastamaks mittenakkuslike haiguste 
vastaseid meetmeid; 

17. kutsub liikmesriike üles kehtestama 
2013. aastaks mittenakkuslikke haigusi 
käsitlevad riiklikud tegevuskavad, eelkõige 
nelja kõige levinuma mittenakkusliku 
haiguse tarvis, ja eraldama selleks 
vahendeid, mis vastavad nendest haigustest 
tingitud koormusele, ning looma 
ülemaailmse kõrgetasemelise mehhanismi 
kooskõlastamaks mittenakkuslike haiguste 
vastaseid meetmeid; 

Or. en 

 
 


