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Poprawka  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda  

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Stanowisko i zobowiązania Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ 
w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania 

Wspólny projekt rezolucji 

Punkt I preambuły 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, Ŝe spoŜycie alkoholu, 
nieprawidłowe odŜywianie się oraz brak 
aktywności fizycznej mogą w znaczny 
sposób przyczynić się do rozwoju pewnych 
typów chorób krąŜenia, nowotworów 
i cukrzycy; 

I. mając na uwadze, Ŝe spoŜycie alkoholu, 
nieodpowiednio zbilansowana dieta, 

zanieczyszczenie środowiska oraz brak 
aktywności fizycznej mogą w znaczny 
sposób przyczynić się do rozwoju pewnych 
typów chorób krąŜenia, nowotworów 
i cukrzycy; 

Or. en 



 

AM\877274PL.doc  PE472.669v01-00 }  
 PE472.670v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
13.9.2011  B7-0488/2011 }  
 B7-0489/2011 } RC1/Popr. 5 

Poprawka  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda  

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Stanowisko i zobowiązania Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ 
w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 – tiret drugie 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

– wdroŜenie rentownych i oszczędnych 
środków, w tym szybsze wdroŜenie 
ramowej konwencji antytytoniowej 
Światowej Organizacji Zdrowia, większa 
dostępność zdrowych diet oraz promocja 
zdrowego Ŝywienia, w tym ograniczenie 
spoŜycia soli, cukru, tłuszczów 
nienasyconych i tłuszczów trans, skuteczna 
walka z naduŜywaniem alkoholu, 
dostępność i promocja aktywności 
fizycznej, jak równieŜ ograniczenie 
naraŜenia społeczeństwa na 
zanieczyszczenie środowiska, 

– wdroŜenie rentownych i oszczędnych 
środków, w tym szybsze wdroŜenie 
ramowej konwencji antytytoniowej 
Światowej Organizacji Zdrowia, większa 
dostępność zdrowych diet oraz promocja 
zdrowego Ŝywienia, w tym ograniczenie 
spoŜycia soli, cukru, tłuszczów 
nienasyconych i tłuszczów trans, skuteczna 
walka z naduŜywaniem alkoholu, 
dostępność i promocja aktywności 
fizycznej, jak równieŜ ograniczenie 
naraŜenia społeczeństwa na 
zanieczyszczenie środowiska, w tym na 
substancje zaburzające równowagę 

hormonalną i inne substancje 

zanieczyszczające środowisko, 

Or. en 
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Poprawka  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda  

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

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

Stanowisko i zobowiązania Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ 
w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

17. zaleca, by państwa członkowskie 
przyjęły do 2013 r. krajowe plany 
w zakresie chorób niezakaźnych, 
w szczególności dotyczące czterech 
najpowszechniejszych rodzajów tych 
chorób, uwzględniające zasoby 
współmierne do obciąŜeń związanych 
z chorobami niezakaźnymi, oraz by 
utworzyły międzynarodowy mechanizm 
wysokiego szczebla do spraw koordynacji 
działań w zakresie chorób niezakaźnych; 

17. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia do 2013 r. krajowych planów 
w zakresie chorób niezakaźnych, 
w szczególności dotyczących czterech 
najpowszechniejszych rodzajów tych 
chorób, uwzględniających zasoby 
współmierne do obciąŜeń związanych 
z chorobami niezakaźnymi, oraz do 
utworzenia międzynarodowego 

mechanizmu wysokiego szczebla do spraw 
koordynacji działań w zakresie chorób 
niezakaźnych; 

Or. en 



 

AM\877274PL.doc  PE472.669v01-00 }  
 PE472.670v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
 


