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Pakeitimas  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalin÷s Asambl÷jos aukšto lygio 

susitikimą d÷l neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrol÷s 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi d÷l alkoholio vartojimo, 

netinkamos mitybos ir fizin÷s veiklos 

stygiaus gali labai padid÷ti rizika susirgti 

tam tikro tipo širdies ir kraujagyslių 

ligomis, v÷žiu ir diabetu;  

I. kadangi d÷l alkoholio vartojimo, 

nesubalansuotos mitybos, aplinkos taršos 

ir fizin÷s veiklos stygiaus gali labai 

padid÷ti rizika susirgti tam tikro tipo 

širdies ir kraujagyslių ligomis, v÷žiu ir 

diabetu,  

Or. en 
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Pakeitimas  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalin÷s Asambl÷jos aukšto lygio 

susitikimą d÷l neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrol÷s 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalies antra įtrauka 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

– imtis intervencinių priemonių siekiant 

ekonominio veiksmingumo ir l÷šų 

taupymo, įskaitant greitesnį PSO tabako 

kontrol÷s pagrindų konvencijos 

įgyvendinimą, geresnes galimybes sveikai 

maitintis ir sveikos mitybos skatinimą, 

įskaitant druskos, cukraus, sočiųjų riebalų 

ir riebalų rūgščių transizomerų vartojimo 

mažinimą visuomen÷je, veiksmingas 

priemones siekiant kovoti su 

piktnaudžiavimu alkoholiu ir aktyvesn÷s 

fizin÷s veiklos visoje visuomen÷je 

skatinimą, taip pat aplinkos taršos poveikio 

visuomenei mažinimą, 

– imtis intervencinių priemonių siekiant 

ekonominio veiksmingumo ir l÷šų 

taupymo, įskaitant greitesnį PSO tabako 

kontrol÷s pagrindų konvencijos 

įgyvendinimą, geresnes galimybes sveikai 

maitintis ir sveikos mitybos skatinimą, 

įskaitant druskos, cukraus, sočiųjų riebalų 

ir riebalų rūgščių transizomerų vartojimo 

mažinimą visuomen÷je, veiksmingas 

priemones siekiant kovoti su 

piktnaudžiavimu alkoholiu ir aktyvesn÷s 

fizin÷s veiklos visoje visuomen÷je 

skatinimą, taip pat aplinkos taršos, 

įskaitant  endokrininę sistemą ardančių 

medžiagų ir kitų aplinkos teršalų, 

poveikio visuomenei mažinimą, 

Or. en 



 

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

 PE472.670v01-00 } RC1 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

13.9.2011  B7-0488/2011 }  

 B7-0489/2011 } RC1/Am. 6 

Pakeitimas  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

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

ES pozicija ir įsipareigojimai prieš Jungtinių Tautų Generalin÷s Asambl÷jos aukšto lygio 

susitikimą d÷l neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrol÷s 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 

Bendras pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. rekomenduoja valstyb÷ms nar÷ms iki 

2013 m. parengti nacionalinius planus d÷l 

neužkrečiamųjų ligų, ypač d÷l keturių 

labiausiai paplitusių neužkrečiamųjų ligų, 

numatant l÷šas, kurios būtų proporcingos 

su neužkrečiamosiomis ligomis susijusios 

naštos svarbai, ir sukurti visuotinį aukšto 

lygio veiksmų neužkrečiamųjų ligų srityje 

koordinavimo mechanizmą; 

17. ragina valstybes nares iki 2013 m. 

parengti nacionalinius planus d÷l 

neužkrečiamųjų ligų, ypač d÷l keturių 

labiausiai paplitusių neužkrečiamųjų ligų, 

numatant l÷šas, kurios būtų proporcingos 

su neužkrečiamosiomis ligomis susijusios 

naštos svarbai, ir sukurti visuotinį aukšto 

lygio veiksmų neužkrečiamųjų ligų srityje 

koordinavimo mechanizmą; 

Or. en 

 

 

 


