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Resolutsiooni ettepanek

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 1
Põhjendus A

A. (Ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 2
Põhjendus A a (uus)

A a) arvestades, et keskkond ja loodus võivad anda olulise panuse rahvatervise 
edendamisele Euroopa Liidus,

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 3
Põhjendus A a (uus)

A a) arvestades, et Euroopa Komisjoni välja pakutud keskkonna ja tervishoiu Euroopa 
tegevuskavaga oli plaanis rakendada Euroopa keskkonna- ja tervishoiustrateegiat, 
mida tuntakse ka SCALE'i nime all (rajaneb teadusel (S-science), keskendub lastele 
(C-children), eesmärk teadlikkuse suurendamine (A-awareness), kasutatakse 
õiguslikke vahendeid (L-legal) ning hõlmab pidevat hindamist (E-evaluation) 
(COM(2003)0338),

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 4
Põhjendus B

B. arvestades, et tegevuskavas on lastele pööratud tähelepanu puudulik, kuna
keskkonnareostusega seotud riskide hindamist tundlike elanikerühmade seas ning eriti 
seoses laste haavatavusega ei ole tegevuskavas piisavalt käsitletud, vastupidiselt 
SCALE'is otsustatule (C-täht);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 5
Põhjendus B

B. arvestades, et keskkonnareostusega seotud riskide hindamist tundlike elanikerühmade 
seas ning eriti seoses laste haavatavusega ei ole tegevuskavas piisavalt käsitletud, 
vastupidiselt keskkonna- ja tervishoiustrateegias otsustatule (algatus SCALE 
(COM(2003)0338)), arvestades, veelgi enam, et käsitletud ei ole töötajaid, kes 
tulenevalt töö iseloomust on eriti ohustatud peamiselt, kuid mitte ainult 
raskmetallide kasutamise tõttu;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 6
Põhjendus D a (uus)

D a) arvestades, et muid ühiskonnarühmi, sh madala sissetulekuga perekondi, alaealist 
üksi kasvatavaid vanemaid ning vähemuste kogukondi ähvardab samuti nende 
sotsiaalse või majandusliku positsiooniga võrreldes ebaproportsionaalne terviserisk,
ning arvestades, et neid rühmi on vaja samuti eraldi käsitleda;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 7
Põhjendus I

I. arvestades, et taoline lähenemine on olemuselt ebapiisav, kuna selles eiratakse paljusid 
avaldatud usaldusväärseid teadusuuringuid, milles nähtub seos keskkonnategurite ja 
käesolevas teatises käsitletud nelja prioriteetse haiguse (astma ja laste allergia, 
närvisüsteemi arenguhäired, vähk ja sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad mõjud) 
vahel;

Or. el

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 8
Põhjendus I a (uus)

I a) arvestades, et tegevuskavast puudub täielikult õiguslike vahendite kasutamine, 
vastupidiselt SCALE'is ette nähtule (L-täht);

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 9
Põhjendus I b (uus)

I b) arvestades, et kahte kolmest SCALE'i peamisest eesmärgist – haiguste vähendamist 
keskkonnategurite abil ning keskkonnategurite põhjustatud terviseohtude 
tuvastamist ja ennetamist – ei ole tegevuskavas käsitletud;
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Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 10
Põhjendus I c (uus)

I c) arvestades, et SCALE'i esimese tsükli kolmest peamisest sambast üks – riski 
vähendamine – tegevuskavas ei kajastu;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 11
Põhjendus K

K. arvestades, et hiljuti andis julgustava signaali konkurentsivõime nõukogu, kes 
ettevaatuspõhimõttele tuginedes otsustas keelustada kuus ftalaat-rühma kemikaali 
laste plastmassmänguasjade tootmises, eriti alla kolme aasta vanustele lastele 
mõeldud mänguasjade tootmises;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 12
Põhjendus L a (uus)

L a) arvestades, et tegevuskavast puudub täielikult keskkonnast tulenevate 
terviseprobleemide vähendamisele suunatud tegevuse tõhususe ja kulutasuvuse 
hindamine, vastupidiselt SCALE'is ette nähtule (E-täht);

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 13
Põhjendus M

M. arvestades, et Århusi konventsiooni ning keskkonnateabele avalikku juurdepääsu 
käsitleva direktiivi 2003/3/EÜ sätted moodustavad ideaalse raamistiku ELi 
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keskkonna- ja terviseseiresüsteemile, arvestades, et praegu on seega vajalik 
praktiline tegevus;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 14
Põhjendus N a (uus)

N a) arvestades, et Euroopa Komisjon ei ole keskkonna ja tervishoiu Euroopa 
tegevuskavas 2004–2010 esitanud ühtegi konkreetset ettepanekut seoses asjaomaste 
meetmete rakendamiseks vajalike rahaliste vahenditega;

Or. el

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 15
Lõige -1 (uus)

- 1. mõistab hukka olulise tagasikäigu lähenemises ja ambitsioonides, võrreldes 
Euroopa Komisjoni keskkonna ja tervishoiu Euroopa strateegiat ning selle 
rakendamiseks mõeldud tegevuskava ; on seisukohal, et tegevuskava võib parimal 
juhul käsitleda teadusuuringute tegevuskavana, mis üksikuna on tõenäoliselt 
ebapiisav keskkonnateguritest tingitud haiguste vähendamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 16
Lõige 1

1. peab vastuvõetamatuks, et Euroopa Komisjoni keskkonna- ja tervishoiustrateegias 
2004–2010 määratletud 13 tegevusest puudutab ainult üks erimeetmeid (tegevus nr 
12, kuivõrd see puudutab tubakasuitsu keskkonnas) ning et isegi see kaitsemeede 
piirdub vaid piirangute seadmise ergutamisega;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 17
Lõige 1 a (uus)

1 a) rõhutab, et tegevuskavasse peaks kaasama eraldi ettepaneku seoses vanurite ja/või 
ülalpeetavate hooldamisega ja neile tervishoiuteenuste pakkumisega;

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 18
Lõige 2

2. kritiseerib tugevalt asjaolu, et puudub kavatsus viivitamatult käivitada õiguslikult 
siduv ühtne üleliiduline bioseire süsteem, mis põhineb bioloogiliste märgiste 
jälgimisel ja mille abil saaks mõõta keskkonnareostuse riski ning mida saaks seostada 
keskkonnameditsiini spetsialistide teostatava mõjude jälgimisega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 19
Lõige 3

3. on seisukohal, et bioseire peaks kaasa aitama riskihindamise poliitikale ning et seda 
peaks kasutama eelkõige nakkushaiguste puhul (nagu leegionäride haigus), teatud 
saasteainetest tingitud vähi puhul ning haiguste puhul, kus põhjus ja tagajärg on 
hõlpsamini määratletavad: seos asbesti ja kopsukelme vähi vahel, arseeni ja neeruvähi 
vahel ning mõne pestitsiidi ja leukeemia, lümfisõlmede vähi ja eesnäärme vähi vahel;

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 20
Lõige 4

4. on seisukohal, et juhtumite puhul, kus on tuvastatud märkimisväärsed ohud lastele 
ja täiskasvanutele, kuid puudub teaduslik kindlus ning vajalikud on edasised 
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uuringud, tuleks rakendada ettevaatuspõhimõtet Euroopa Komisjoni teatises 
(COM(2000) 001) kehtestatud kujul;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 21
Lõige 4

4. tuletab meelde, et juhtumite puhul, kus on tuvastatud märkimisväärsed ohud lastele 
ja täiskasvanutele, kuid puudub teaduslik kindlus ning vajalikud on edasised 
uuringud, tuleks osana riskijuhtimise protsessist rakendada ettevaatuspõhimõtet 
Euroopa Komisjoni teatises (COM(2000) 001) kehtestatud kujul;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 22
Lõige 5

5. on seisukohal, et ained, mille kohta riskihindamine ELis on näidanud, et need 
võivad kujutada ohtu vastsündinutele, lastele ja rasedatele naistele, peaks Euroopa 
turult viivitamatult kaduma, kui on olemas turvalisemad alternatiivid:

- ftalaat-rühma kuus toodet: DEHP, DBP ja BBP, mille kasutamine on keelatud 
mänguasjade valmistamisel, ning DINP, DIDP ja DNOP, mille kasutamine on 
keelatud alla kolme aasta vanustele lastele mõeldud mänguasjade valmistamisel 
(konkurentsivõime nõukogu otsus);

kutsub Euroopa Komisjoni üles

- viima lõpule nende ainete läbivaatamise, mida käsitletakse direktiivis 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite võimalikult kiire turuleviimise kohta,

- pöörama täitmisele olemasolevat ühenduse õigust, mis käsitleb klooritud 
lahustite kasutamist värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel;

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 23
Lõige 5

5. on seisukohal, et eesmärk peaks olema turult kõrvaldada kõige ohtlikumad ained, mis 
ohustavad eriti vastsündinuid, lapsi, rasedaid naisi ja teisi riskirühmi, ning asendada 
need ohutumate ainetega; sellest lähtuvalt tuleks kõrvaldada järgmised ained:

- mistahes viisil kasutatavad kuus ftalaat-rühma produkti (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 
DNOP, BBP),

- värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel kasutatavad klooritud 
lahustid,

- pehmejoodisjootmisel ja elektroonikaseadmete valmistamisel kasutatav plii,
- kolm organofosfaatsete pestitsiidide rühma produkti (kloropürifoss, diasinoon ja 

malatioon) ning mistahes kujul esinev organokloriidne pestitsiid endosulfaan;

Or. it

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 24
Lõige 5

5. on seisukohal, et Euroopa turul tuleks kiiresti keelustada järgmised ohtlikud ained, mis 
ohustavad tõsiselt vastsündinuid, lapsi, rasedaid naisi, tervistkahjustava töö tegijaid ja 
teisi eriti ohustatud elanikkonnarühmi, kui on võimalik turustada ohutumaid 
alternatiive: 

- mistahes viisil kasutatavad kuus ftalaat-rühma produkti (DEHP, DINP, DBP, 
DIDP, DNOP, BBP),

- värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel kasutatavad klooritud 
lahustid,

- pehmejoodisjootmisel ja elektroonikaseadmete valmistamisel kasutatav plii,
- kolm organofosfaatsete pestitsiidide rühma produkti (kloropürifoss, diasinoon ja 

malatioon) ning mistahes kujul esinev organokloriidne pestitsiid endosulfaan;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitajad: Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis

Muudatusettepanek 25
Lõige 5

5. on seisukohal, et ilma kehtivate õigusaktide rakendamist piiramata ning kooskõlas 
tervishoiu- ja keskkonnariskide teadusliku komisjoni arvamusega on vaja kiiresti 
kaaluda järgmiste ohtlike ainete Euroopas turustamise ja/või kasutamise piiramist, 
mis ohustavad tõsiselt vastsündinuid, lapsi, rasedaid naisi ja teisi eriti ohustatud 
elanikkonnarühmi, kui ohutumad alternatiivid muutuvad kättesaadavaks:

– kuus ftalaat-rühma produkti (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) siseruumides 
kasutamiseks mõeldud majapidamistoodetes, samuti meditsiiniseadmetes, välja 
arvatud juhtudel, mil see avaldaks ravile negatiivset mõju,

– värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel kasutatavad klooritud 
lahustid,

– (kustutatud)
– kolm organofosfaatsete pestitsiidide rühma produkti (kloropürifoss, diasinoon ja 

malatioon) ning mistahes kujul esinev organokloriidne pestitsiid endosulfaan;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Anne Ferreira, Dorette Corbey

Muudatusettepanek 26
Lõige 5

5. on seisukohal, et Euroopa turul tuleks ühenduse õigusaktide ja vahendite abil kiiresti 
piirata või keelustada järgmised ohtlikud ained, mis ohustavad tõsiselt vastsündinuid, 
lapsi, rasedaid naisi ja teisi eriti ohustatud elanikkonnarühmi, kui ohutumad alternatiivid 
on turul saadaval:

- mistahes viisil kasutatavad kuus ftalaat-rühma produkti (DEHP, DINP, DBP, 
DIDP, DNOP, BBP),

- värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel kasutatavad klooritud 
lahustid,

- pehmejoodisjootmisel ja elektroonikaseadmete valmistamisel kasutatav plii,
- hambaamalgaamides ning mitteelektrilistes või mitteelektroonilistes mõõtmis- ja 

seireseadmetes kasutatav elavhõbe,
- kaadmium mistahes kasutusviisil,
- kolm organofosfaatsete pestitsiidide rühma produkti (kloropürifoss, diasinoon ja 

malatioon) ning mistahes kujul esinev organokloriidne pestitsiid endosulfaan;

Or. fr
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 27
Lõige 5

5. on seisukohal, et Euroopa turul tuleks kiiresti keelustada järgmised ohtlikud ained, mis 
ohustavad tõsiselt vastsündinuid, lapsi, rasedaid naisi, vanureid ja teisi eriti ohustatud 
elanikkonnarühmi, kui on võimalik turustada ohutumaid alternatiive:

- mistahes viisil kasutatavad kuus ftalaat-rühma produkti (DEHP, DINP, DBP, 
DIDP, DNOP, BBP),

- värvide, pinnakattevahendite ja polümeeride valmistamisel kasutatavad klooritud 
lahustid,

- pehmejoodisjootmisel ja elektroonikaseadmete valmistamisel kasutatav plii,
- kolm organofosfaatsete pestitsiidide rühma produkti (kloropürifoss, diasinoon ja 

malatioon) ning mistahes kujul esinev organokloriidne pestitsiid endosulfaan;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 28
Lõige 5 a (uus)

5 a) palub Euroopa Komisjonil seada prioriteediks teadusuuringute edendamise, milles 
käsitletaks inimestele allergia- ja vähiohtu kujutavatest kemikaalidest koosnevate 
igapäevaste tarbekaupade kategooriate (nt juuksevärvid jne) kasutamist ja tootmist;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 29
Lõige 6 a (uus)

6 a) rõhutab, et loomkatsete arvu suurendamist tegevuskava raames tuleks vältida, 
samuti tuleks täiel määral arvesse võtta alternatiivsete testimisviiside arendamist ja 
kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 30
Lõige 6 a (uus)

6 a) kutsub Euroopa Komisjoni üles tagama, et riskihindamiste käigus tuleks eelkõige 
tegelda looteid, imikuid ja lapsi puudutavate riskidega, kui need eriti haavatavad 
rühmad võivad olla ohustatud;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 31
Lõige 6 b (uus)

6 b) toob välja, et WHO teeb kasulikku tööd keskkonna ja tervishoiu valdkonnas, ning 
rõhutab rahvusvahelise koostöö tähtsust, et tagada keskkonna ja tervishoiu suhte 
põhjalikum uurimine ning tõhusate meetmete võtmine;

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 32
Lõige 7 a (uus)

7 a) rõhutab, et statistilisi andmeid tuleb koguda nii, et oleks võimalik analüüsida, mil 
viisil erinevad saasteained ohustavad ja mõjutavad eri ühiskonnagruppe; on 
seisukohal, et nt põhjalikum teadmine selle kohta, kuidas erinevad 
keskkonnasaastajad ohustavad ja mõjutavad naisi ja mehi, sõltub täielikult 
soopõhisest statistikast;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello 
Vernola, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 33
Lõige 7

7. rõhutab inimeste harimise ja teavitamise tähtsust keskkonna- ja tervishoiuküsimuste 



PE 350.132v03-00 12/20 AM\550030ET.doc

ET

kohta, eelkõige rikkaliku ja mitmekülgse loodusliku ja tehiskeskkonna positiivsete 
mõjude kohta inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele ning heaolule; rõhutab, et 
tervislik keskkond ja elustiil ei ole ainult inimese elustiili valiku tulemus, mis kehtib 
eriti ebasoodsamas olukorras olevate elanikkonnarühmade puhul; on seisukohal, et 
kohalikke teavitamisprojekte tuleb toetada, kasutades ära tervishoiukeskuste ja 
haiglatöötajate teadmisi kohalikest probleemidest, et vältida tagurpidist lähenemist 
nendes küsimustes teadlikkuse tõstmisel;

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello 
Vernola, Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 34
Lõige 7 a (uus)

7 a) kahetseb, et ei ole nimetatud saastuse mõju vaimsele tervisele ja närvisüsteemile;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 35
Lõige 7 a (uus)

7 a) nõuab, et tegevuskavas määratletaks prioriteedina aktsepteeritavad 
keskkonnatingimused piirkondades, kus lapsed veedavad sageli pikki ajavahemikke, 
nagu lasteaiad, mänguväljakud ja koolid;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 36
Lõige 7 b (uus)

7 b) palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu keskkonna-
ja terviseprobleemidele madala sissetulekuga elanikkonnarühmades;

Or. nl
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Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 37
Lõige 8 a (uus)

8 a) rõhutab vajadust antud kontekstis teha suuremaid jõupingutusi elustiilist (tubakas, 
alkohol, halvad toitumisharjumused, vähene füüsiline koormus) tulenevate haiguste 
vastu võitlemiseks;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 38
Lõige 8 a (uus)

8 a) nõuab, et uuritaks uute ehitusmaterjalide mõju tervisele;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 39
Lõige 9

9. on seisukohal, et individuaalse ja kollektiivse käitumise mõjutamiseks laiemas plaanis 
on oluline, et Euroopa Komisjon rakendaks koostöös liikmesriikidega (kustutatud)
ehitustoodete ja -materjalide märgistamise süsteemi, mille tulemusena oleks selge 
nende mõju keskkonnale ja tervisele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 40
Lõige 10

kustutatud

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 41
Lõige 10

10. tervitab Euroopa Komisjoni tahet tegutseda jätkuvalt suletud ruumides suitsetamise 
lõpetamise nimel ning julgustab teda langetama otsust, millega määrataks tubakasuits 
esimese klassi kantserogeeniks; palub sellegipoolest Euroopa Komisjonil tegelda 
ennekõike piiriüleste probleemidega ja nende terviseprobleemidega, mis on selgelt 
seotud keskkonnaga, ning teeb ettepaneku eraldada rohkem raha kemikaalide 
põhjustatud haigusi käsitlevateks teadusuuringuteks, mille tulemusi peaks kasutama 
terviseedenduses;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 42
Lõige 10

10. tervitab Euroopa Komisjoni tahet tegutseda jätkuvalt suletud ruumides suitsetamise 
lõpetamise nimel või suitsetamise lubamise nimel ainult selleks ettenähtud kohtades 
ning julgustab teda langetama otsust, millega määrataks tubakasuits esimese klassi 
kantserogeeniks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 43
Lõige 10

10. tervitab Euroopa Komisjoni tahet tegutseda jätkuvalt suletud ruumides suitsetamise 
lõpetamise nimel või suitsetamise lubamise nimel ainult selleks ettenähtud kohtades 
ning julgustab teda hindama asitõendeid otsuse langetamiseks, millega määrataks 
tubakasuits esimese klassi kantserogeeniks;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 44
Lõige 11 a (uus)

11 a) palub Euroopa Komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatis, mis 
käsitleks läbi viidud ja kavandatavat tegevust seoses õhusaaste uurimisega 
siseruumides ning milles oleks esitatud üksikasjalik uurimisplaan ja -strateegia 
siseõhu kvaliteedi parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 45
Lõige 11 a (uus)

11 a) kutsub Euroopa Komisjoni üles lisama tegevuskavasse nimekiri ohtlikest 
töötamiskohtadest ja töödest, tervisemõju seire ning tervisekaitse parima tava 
määratlus;

Or. el

Muudatusettepaneku esitajad: Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 46
Lõige 12

12. palub Euroopa Komisjonil edendada mõne liikmesriigi uut algatust, mille raames 
moodustati nn keskkonna kiirabi patrullid, kelle eesmärk on teostada seadusejärgsetel 
riskihindamise menetlustel rajanevaid üldisi keskkonnaanalüüse ning määratleda 
inimtervist potentsiaalselt kahjustavad siseõhu saastajad;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 47
Lõige 12

12. palub Euroopa Komisjonil edendada mõne liikmesriigi uut algatust, mille raames 
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moodustati nn keskkonna kiirabi patrullid, kelle eesmärk on teostada üldisi 
keskkonnaanalüüse, et toetada riskihindamist vastavalt kehtivatele õigusaktidele;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Bairbre de Brún

Muudatusettepanek 48
Lõige 12

12. palub Euroopa Komisjonil jõuliselt edendada mõne liikmesriigi uut algatust, mille 
raames moodustati nn keskkonna kiirabi patrullid, kelle eesmärk on teostada üldisi 
keskkonnaanalüüse ning määratleda inimtervist potentsiaalselt kahjustavad siseõhu 
saastajad;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 49
Lõige 12 a (uus)

12 a) peab esmatähtsaks õpetajate jt laste ja imikutega kokkupuutuvate isikute teavitamist 
ja koolitamist tervisele kahjulike keskkonnateguritega seotud küsimustest;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 50
Lõige 12 a (uus)

12 a) rõhutab päikesekiirgust (põletused) ja sellega seonduvat nahavähi ohtu puudutava 
teabe tähtsust;

Or. el
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 51
Lõige 12 a (uus)

12 a) nõuab, et viidaks läbi korrapärased teadusuuringud linnapiirkondade mõju kohta 
tervisele ja heaolule, arvestades et enamuses riikidest elab üle 70% elanikkonnast 
linnades;

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 52
Lõige 12 a (uus)

12 a) nõuab, et Euroopa Komisjon tagaks õhu kvaliteeti käsitleva Euroopa õigustiku 
rakendamise liikmesriikides; palub Euroopa Komisjonil algatada menetlusi nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei ole võimelised oma kodanikele tagama õhu head 
kvaliteeti;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Åsa Westlund

Muudatusettepanek 53
Lõige 13 a (uus)

13 a) rõhutab, et suutlikkus tulevase kemikaale käsitleva õigusakti (Reach) toel ohtlikud 
kemikaalid tuvastada ja järk-järgult kaotada saab olema otsustavaks teguriks 
inimeste tervise parandamisel;

Or. sv

Muudatusettepaneku esitaja: Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 54
Lõige 13

13. kordab nõudmist, et erilist tähelepanu pöörataks inimestele, kes elavad saasteallikate 
lähedal, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles algatama (kustutatud) atmosfääri 
eralduvate heitmete vähendamise aastaks 2010, nagu vastavalt riskihindamisele on 
määratletud ning sätestatud olemasolevates õigusaktides, nt direktiivis nr 96/61/EÜ 
saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta, direktiivis nr 96/82/EÜ ohtlike 



PE 350.132v03-00 18/20 AM\550030ET.doc

ET

ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta ning Euroopa Komisjoni 
teatises programmi "Puhas õhk Euroopale" (CAFE – Clean Air for Europe) kohta 
(COM(2001)0245);

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise 
Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello 
Vernola, Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Muudatusettepanek 55
Lõige 13

13. kordab nõudmist, et erilist tähelepanu pöörataks inimestele, kes elavad saasteallikate 
lähedal, ning kutsub Euroopa Komisjoni üles teostama järelevalvet 
heitmekaubanduse mõjude üle ja vajadusel algatama atmosfääri eralduvate heitmete 
vähendamise aastaks 2010 (kustutatud);

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 56
Lõige 13 a (uus)

13 a) kahetseb konkreetse raamatupidamisaruande puudumist Euroopa Komisjoni 
tegevuskavast, samuti asjaolu, et esitatud on ebaselgeid viiteid olemasolevate 
(rahaliste) vahendite kasutamise kohta keskkonna ja tervishoiuga seotud tegevuste 
elluviimiseks ajavahemikus 2004–2007;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 57
Lõige 13 a (uus)

13 a) peab esmatähtsaks kasutada täielikult ära otsusega nr 1786/2002/EÜ (1) (millega 
võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas (2003–2008)) 
keskkonna- ja tervishoiumeetmeteks eraldatud finantsvahendid, et arendada edasi 
programmi tulemusi ja sealt saadud kogemusi ning vältida seonduvate meetmete 
kattumist ja rahastamist;
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(1) EÜT L 271, 9.10.2002, lk 1–12.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 58
Lõige 13 a (uus)

13 a) on seisukohal, et keskkonna ja tervishoiu tegevusplaani raames andmete kogumine 
peaks olema seotud valdkondadega, mis ei ole kaetud otsusega nr 1786/2002/EÜ (1), 
millega võetakse vastu ühenduse tegevusprogramm rahvatervise valdkonnas (2003–
2008);

(1) EÜT L 271, 9.10.2002, lk 1–12.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 59
Lõige 13 a (uus)

13 a) kutsub Euroopa Komisjoni üles esitama konkreetset raamatupidamisaruannet 
aastateks 2004–2007 seatud prioriteetsete tegevuste elluviimise kohta, samuti 
prognoosi keskkonna- ja tervishoiualase integreeritud tegevuse elluviimise kohta 
ELi uue finantsperspektiivi koostamise kontekstis;

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 60
Lõige 14 a (uus)

14 a) palub Euroopa Komisjoni
– teavitada parlamenti tegevuskavasse tehtud muudatustest ja nende põhjustest, 
– hoida parlamenti kursis edusammudega tegevuskava rakendamisel,
– esitada korrapäraselt aruandeid parlamendi keskkonna, rahvatervise- ja 

toiduohutuse komisjonile;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Bart Staes, Hiltrud Breyer

Muudatusettepanek 61
Lõige 14 a (uus)

14 a) kutsub Euroopa Komisjoni üles kooskõlas SCALE'i viimase sambaga esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruannet, milles tõestatakse tegevuskava 
raames keskkonnast tulenevate terviseprobleemide vähendamiseks võetud meetmete 
tõhusust ja kulutasuvust;

Or. en


