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Tarkistus  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Euroopan unionin kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa 

käsittelevän korkean tason kokouksen edellä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I kappale 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

I. ottaa huomioon, että alkoholin käyttö, 

kehno ravinto ja liikunnan puute voivat 

lisätä huomattavasti riskiä sairastua 

tiettyihin sydän- ja verisuonitauteihin, 

syöpiin ja diabetekseen;  

I. ottaa huomioon, että alkoholin käyttö, 

epätasapainoinen ravinto, 

ympäristösaasteet ja liikunnan puute 

voivat lisätä huomattavasti riskiä sairastua 

tiettyihin sydän- ja verisuonitauteihin, 

syöpiin ja diabetekseen;  

Or. en 
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Tarkistus  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Euroopan unionin kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa 

käsittelevän korkean tason kokouksen edellä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– kustannustehokkaiden ja kustannuksia 

säästävien toimien toteuttaminen, mukaan 

luettuina WHO:n 

tupakkavalvontapuitesopimuksen 

vauhditettu täytäntöönpano, mahdollisuus 

terveelliseen ruokavalioon ja sen 

edistäminen, tehokkaat toimet alkoholin 

väärinkäytön torjumiseksi, liikunnan 

edistäminen, sekä koko väestöä koskeva 

ympäristösaasteille altistumisen 

vähentäminen; 

– kustannustehokkaiden ja kustannuksia 

säästävien toimien toteuttaminen, mukaan 

lukien WHO:n 

tupakkavalvontapuitesopimuksen 

vauhditettu täytäntöönpano, mahdollisuus 

terveelliseen ruokavalioon ja sen 

edistäminen, tehokkaat toimet alkoholin 

väärinkäytön torjumiseksi, liikunnan 

edistäminen, sekä koko väestöä koskeva 

ympäristösaasteille altistumisen 

vähentäminen, hormonaaliset haitta-

aineet ja ympäristösaasteet mukaan 

luettuina; 

Or. en 
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Tarkistus  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

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

Euroopan unionin kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa 

käsittelevän korkean tason kokouksen edellä 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. suosittelee, että jäsenvaltiot ottavat 

käyttöön tarttumattomia tauteja koskevia 

kansallisia suunnitelmia erityisesti neljästä 

yleisimmästä tarttumattomasta taudista 

vuoteen 2013 mennessä ja varaavat niille 

tarttumattomien tautien aiheuttamien 

rasitusten suuruutta vastaavat resurssit sekä 

perustavat maailmanlaajuisen korkean 

tason koordinointijärjestelmän 

tarttumattomia tauteja koskevaa toimintaa 

varten; 

17. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

käyttöön tarttumattomia tauteja koskevia 

kansallisia suunnitelmia erityisesti neljästä 

yleisimmästä tarttumattomasta taudista 

vuoteen 2013 mennessä ja varaamaan 

niille tarttumattomien tautien aiheuttamien 

rasitusten suuruutta vastaavat resurssit sekä 

perustamaan maailmanlaajuisen korkean 

tason koordinointijärjestelmän 

tarttumattomia tauteja koskevaa toimintaa 

varten; 

Or. en 

 

 


