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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Pozícia a záväzok Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a 

kontrole neprenosných chorôb 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

I. keďže konzumácia alkoholu, zlá strava a 

nedostatok telesnej aktivity môžu 

významne zvýšiť riziko vzniku niektorých 

typov kardiovaskulárnych ochorení, 

rakoviny a cukrovky; 

. keďže konzumácia alkoholu, nevyvážená 

strava, znečistenie životného prostredia a 

nedostatok telesnej aktivity môžu 

významne zvýšiť riziko vzniku niektorých 

typov kardiovaskulárnych ochorení, 

rakoviny a cukrovky; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Pozícia a záväzok Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a 

kontrole neprenosných chorôb 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 3 – druhá zarážka 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

– zavedenie úsporných a šetriacich zásahov 

vrátane urýchleného vykonania 

Rámcového dohovoru Svetovej 

zdravotníckej organizácie o kontrole 

tabaku, zníženie príjmu soli, cukru, 

nasýtených tukov a trans-mastných kyselín 

v rámci celej populácie, zníženie 

konzumácie alkoholu v celej populácii a 

podpora lepšieho prístupu k telesným 

aktivitám pre všetkých obyvateľov, ako aj 

zníženie vystavenia znečisteniu životného 

prostredia v rámci celej populácie; 

– zavedenie úsporných a šetriacich zásahov 

vrátane urýchleného vykonania 

Rámcového dohovoru Svetovej 

zdravotníckej organizácie o kontrole 

tabaku, zníženie príjmu soli, cukru, 

nasýtených tukov a trans-mastných kyselín 

v rámci celej populácie, zníženie 

konzumácie alkoholu v celej populácii a 

podpora lepšieho prístupu k telesným 

aktivitám pre všetkých obyvateľov, ako aj 

zníženie vystavenia znečisteniu životného 

prostredia v rámci celej populácie vrátane 

látok narúčajúcich endokrinný systém 

a iných látok znečisťujúcich životné 

prostredie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh spoločného uznesenia 

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

Pozícia a záväzok Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a 

kontrole neprenosných chorôb 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. odporúča, aby členské štáty do roku 

2013 vypracovali vnútroštátne plány 

týkajúce sa neprenosných chorôb, 

predovšetkým pokiaľ ide o štyri 

najrozšírenejšie neprenosné choroby, s 

tým, že ich zdroje by mali zodpovedať 

závažnosti záťaže, ktorú tieto ochorenia 

spôsobujú, a aby v súvislosti s činnosťou v 

oblasti neprenosných chorôb vytvorili 

koordinačné mechanizmy na vysokej 

úrovni; 

17. vyzýva členské štáty, aby do roku 2013 

vypracovali vnútroštátne plány týkajúce sa 

neprenosných chorôb, predovšetkým 

pokiaľ ide o štyri najrozšírenejšie 

neprenosné choroby, s tým, že ich zdroje 

by mali zodpovedať závažnosti záťaže, 

ktorú tieto ochorenia spôsobujú, a aby 

v súvislosti s činnosťou v oblasti 

neprenosných chorôb vytvorili koordinačné 

mechanizmy na vysokej úrovni; 

Or. en 

 

 


