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Amendamentul 4 
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluŃie 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
PoziŃia şi angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind 
prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

Propunere comună de rezoluŃie 
Considerentul I 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

I. întrucât consumul de alcool, alimentaŃia 
deficitară şi lipsa de activitate fizică pot 
contribui semnificativ la riscul de a 

dezvolta anumite tipuri de boli 
cardiovasculare, cancer şi diabet; 

I. întrucât consumul de alcool, alimentaŃia 
dezechilibrată, poluarea mediului şi lipsa 
de activitate fizică pot contribui 

semnificativ la riscul de a dezvolta anumite 
tipuri de boli cardiovasculare, cancer şi 

diabet; 

Or. en 
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Amendamentul 5 
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
PoziŃia şi angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind 

prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 3 – a doua liniuŃă  
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

– realizarea unor intervenŃii rentabile şi 
generatoare de economii, inclusiv aplicarea 

accelerată a ConvenŃiei-cadru a OMS 
pentru controlul tutunului, facilitarea 

accesului la o alimentaŃie sănătoasă şi 
promovarea ei, inclusiv acŃiuni de reducere 
a consumului de sare, zahăr, grăsimi 

saturate şi grăsimi trans, măsuri eficace de 
combatere a abuzului de alcool, accesul la 
activităŃi fizice şi promovarea acestora, 
precum şi reducerea expunerii întregii 
populaŃii la poluarea mediului; 

– realizarea unor intervenŃii rentabile şi 
generatoare de economii, inclusiv aplicarea 

accelerată a ConvenŃiei-cadru a OMS 
pentru controlul tutunului, facilitarea 

accesului la o alimentaŃie sănătoasă şi 
promovarea ei, inclusiv acŃiuni de reducere 
a consumului de sare, zahăr, grăsimi 

saturate şi grăsimi trans, măsuri eficace de 
combatere a abuzului de alcool, accesul la 
activităŃi fizice şi promovarea acestora, 
precum şi reducerea expunerii întregii 
populaŃii la poluarea mediului, inclusiv la 
disruptorii endocrini şi la alŃi agenŃi 
contaminanŃi din mediu; 

Or. en 
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Amendamentul 6 
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluŃie 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
PoziŃia şi angajamentul Uniunii Europene în perspectiva reuniunii ONU la nivel înalt privind 

prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile 

Propunere comună de rezoluŃie 
Punctul 17 
 

Propunerea comună de rezoluŃie Amendamentul 

17. recomandă statelor membre să 
elaboreze până în 2013 planuri naŃionale 

privind bolile netransmisibile, în special în 
ceea ce priveşte cele patru cele mai 

comune astfel de boli, alocând resurse 
proporŃionale cu povara pe care acestea o 
impun, şi să înfiinŃeze un mecanism global 

de coordonare la nivel înalt pentru acŃiunile 
legate de aceste boli; 

17. solicită statelor membre să elaboreze 
până în 2013 planuri naŃionale privind 

bolile netransmisibile, în special în ceea ce 
priveşte cele patru cele mai comune astfel 

de boli, alocând resurse proporŃionale cu 
povara pe care acestea o impun, şi să 
înfiinŃeze un mecanism global de 

coordonare la nivel înalt pentru acŃiunile 
legate de aceste boli; 

Or. en 

 

 


