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Τροπολογία 1
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 152 και 174 
της Συνθήκης ΕΚ που επιδιώκουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

Or. fr

Τροπολογία 2
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
 Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα για τη 
Δημόσια Υγεία 2008-2013,

Or. el

Τροπολογία 3
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη, με ενδιαφέρον, ότι 
από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει 
την πολιτική της για την προστασία της 
υγείας στη στενότερη συνεργασία μεταξύ 
των τομέων της υγείας, του περιβάλλοντος 
και της έρευνας, γεγονός που δημιουργεί 
ελπίδες για τη θέσπιση με την πάροδο του 

Α. λαμβάνοντας υπόψη, με ενδιαφέρον, ότι 
από το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει 
την πολιτική της για την προστασία της 
υγείας στη στενότερη συνεργασία μεταξύ 
των τομέων της υγείας, του περιβάλλοντος 
και της έρευνας, γεγονός που δημιουργεί 
ελπίδες για τη θέσπιση με την πάροδο του 
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χρόνου μιας πραγματικής ευρωπαϊκής 
στρατηγικής στον τομέα της 
περιβαλλοντικής υγείας,

χρόνου μιας συνεκτικής και 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής 
στον τομέα της υγείας,

Or. hu

Τροπολογία 4
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άξονες που 
ακολουθούνται επί του παρόντος από την 
Ένωση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου 
δράσης της για τη σχέση περιβάλλοντος 
και υγείας (2004-2010) (COM(2004)0416), 
ήτοι ανάπτυξη των δεικτών, ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και 
πολλαπλασιασμός των ερευνών, θα 
επιτρέψουν πιθανώς την καλύτερη 
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων στην 
υγεία, αλλά είναι καταφανώς ανεπαρκείς 
για να μειώσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
ασθενειών που συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς παράγοντες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άξονες που 
ακολουθούνται επί του παρόντος από την 
Ένωση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου 
δράσης της για τη σχέση περιβάλλοντος 
και υγείας (2004-2010) (COM(2004)0416), 
ήτοι ανάπτυξη των δεικτών, ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και 
πολλαπλασιασμός των ερευνών, θα 
επιτρέψουν πιθανώς την καλύτερη 
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων στην 
υγεία, αλλά είναι καταφανώς ανεπαρκείς 
για να μειώσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
ασθενειών που συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, και ότι 
είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η 
ποιότητα των μελετών, οι οποίες πρέπει 
να βασίζονται σε νέες μετρήσεις αντί να 
επανεκτιμούν τα αποτελέσματα 
προηγούμενων εργασιών· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι πέραν των 
παραδοσιακών ερευνητικών ιδρυμάτων 
περιβαλλοντικής υγείας, πρέπει να 
συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,

Or. hu
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Τροπολογία 5
Frédérique Ries, Tadeusz Zwiefka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άξονες που 
ακολουθούνται επί του παρόντος από την 
Ένωση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου 
δράσης της για τη σχέση περιβάλλοντος 
και υγείας (2004-2010) (COM(2004)0416), 
ήτοι ανάπτυξη των δεικτών, ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης και
πολλαπλασιασμός των ερευνών, θα 
επιτρέψουν πιθανώς την καλύτερη 
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων στην 
υγεία, αλλά είναι καταφανώς ανεπαρκείς 
για να μειώσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
ασθενειών που συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς παράγοντες,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άξονες που 
ακολουθούνται επί του παρόντος από την 
Ένωση στο πλαίσιο του πρώτου σχεδίου 
δράσης της για τη σχέση περιβάλλοντος 
και υγείας (2004-2010) (COM(2004)0416), 
ήτοι ανάπτυξη των δεικτών, ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης,
συλλογή και αξιολόγηση των σχετικών 
δεδομένων, καθώς και πολλαπλασιασμός 
των ερευνών, θα επιτρέψουν την καλύτερη 
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
πηγών ρύπανσης και επιπτώσεων στην 
υγεία, αλλά είναι καταφανώς ανεπαρκείς 
για να μειώσουν τον αυξανόμενο αριθμό 
ασθενειών που συνδέονται με 
περιβαλλοντικούς παράγοντες,

Or. en

Τροπολογία 6
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
του Κάρντιφ –μια πολιτική διαδικασία 
που επιτρέπει την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών ζητημάτων στις 
υπόλοιπες πολιτικές– έχει εγκαταλειφθεί·

Or. fr
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Τροπολογία 7
Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σχεδόν 
αδύνατο να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης, αφ’ ης στιγμής δεν επιδιώκει 
κανέναν σαφή και αριθμητικά 
προσδιορισμένο στόχο ενώ, επιπλέον, ο 
συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται 
για αυτό δύσκολα μπορεί να καθορισθεί,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σχεδόν 
αδύνατο να πραγματοποιηθεί ενδιάμεση 
αξιολόγηση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης, αφ’ ης στιγμής δεν επιδιώκει 
κανέναν σαφή και αριθμητικά 
προσδιορισμένο στόχο ενώ, επιπλέον, ο 
συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται 
για αυτό δύσκολα μπορεί να καθορισθεί 
και είναι αναμφίβολα ανεπαρκής για την 
αποτελεσματική προώθησή του,

Or. en

Τροπολογία 8
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία (2008-
2013) θέτει, ειδικότερα, ως στόχο την 
αντιμετώπιση των παραδοσιακών 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, την 
κατανάλωση οινοπνεύματος και 
ναρκωτικών, το παρόν σχέδιο δράσης 
(2004-2010) θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε 
ορισμένες νέες προκλήσεις για την υγεία, 
όπως η ποιότητα του εξωτερικού και 
εσωτερικού αέρα, τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, τα νανοσωματίδια και οι πολύ 
ανησυχητικές χημικές ουσίες (ουσίες που 
ταξινομούνται ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία (2008-
2013) θέτει, ειδικότερα, ως στόχο την 
αντιμετώπιση των παραδοσιακών 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, την 
κατανάλωση οινοπνεύματος και 
ναρκωτικών, το παρόν σχέδιο δράσης 
(2004-2010) θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε 
ορισμένες νέες προκλήσεις για την υγεία, 
όπως η ποιότητα του εξωτερικού και 
εσωτερικού αέρα, τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, τα νανοσωματίδια και οι πολύ 
ανησυχητικές χημικές ουσίες (ουσίες που 
ταξινομούνται ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
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αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες), αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες),
καθώς και σε κινδύνους για την υγεία που 
προκύπτουν από την αλλαγή του 
κλίματος,

Or. hu

Τροπολογία 9
Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το 
πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία (2008-
2013) θέτει, ειδικότερα, ως στόχο την 
αντιμετώπιση των παραδοσιακών 
καθοριστικών παραγόντων για την υγεία, 
δηλαδή τη διατροφή, το κάπνισμα, την 
κατανάλωση οινοπνεύματος και 
ναρκωτικών, το παρόν σχέδιο δράσης 
(2004-2010) θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε 
ορισμένες νέες προκλήσεις για την υγεία, 
όπως η ποιότητα του εξωτερικού και 
εσωτερικού αέρα, τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, τα νανοσωματίδια και οι πολύ 
ανησυχητικές χημικές ουσίες (ουσίες που 
ταξινομούνται ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες),

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα 
για τη δημόσια υγεία (2008-2013) θέτει, 
ειδικότερα, ως στόχο την αντιμετώπιση 
των παραδοσιακών καθοριστικών 
παραγόντων για την υγεία, δηλαδή τη 
διατροφή, το κάπνισμα, την κατανάλωση 
οινοπνεύματος και ναρκωτικών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν σχέδιο 
δράσης (2004-2010) θα έπρεπε να 
επικεντρωθεί σε ορισμένες νέες 
προκλήσεις για την υγεία και επιπλέον να 
εντοπίσει τους καθοριστικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου, 
όπως η ποιότητα του εξωτερικού και 
εσωτερικού αέρα, τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα, τα νανοσωματίδια και οι πολύ 
ανησυχητικές χημικές ουσίες (ουσίες που 
ταξινομούνται ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή, ενδοκρινικοί διαταράκτες),

Or. en
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Τροπολογία 10
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναπνευστικές παθήσεις κατέχουν τη 
δεύτερη θέση όσον αφορά τα αίτια 
θνησιμότητας, την επίπτωση, τον 
επιπολασμό και το κόστος στην Ένωση, 
ότι αποτελούν την κύρια αιτία παιδικής 
θνησιμότητας στα παιδιά ηλικίας κάτω των 
5 ετών και ότι εξακολουθούν να 
αναπτύσσονται ιδίως λόγω της ρύπανσης 
του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναπνευστικές παθήσεις κατέχουν τη 
δεύτερη θέση όσον αφορά τα αίτια 
θνησιμότητας, την επίπτωση, τον 
επιπολασμό και το κόστος στην Ένωση, 
ότι αποτελούν την κύρια αιτία παιδικής 
θνησιμότητας στα παιδιά ηλικίας κάτω των 
5 ετών και ότι εξακολουθούν να 
αναπτύσσονται ιδίως λόγω της ρύπανσης 
του εξωτερικού και του εσωτερικού αέρα
(ρύπανση που προκαλείται από τις 
μεταφορές, την ποιότητα των κτιρίων, τη 
χρήση επίπλων και προϊόντων 
καθαρισμού και την παρουσία γύρης),

Or. hu

Τροπολογία 11
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση 
που προκαλείται, συγκεκριμένα, από τα 
λεπτά σωματίδια και το τροποσφαιρικό 
όζον αποτελεί σημαντική απειλή για την 
υγεία του ανθρώπου, η οποία επηρεάζει 
τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών και 
μειώνει το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ1,
1 Το περιβάλλον στην Ευρώπη, τέταρτη 
αξιολόγηση – Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (προσθήκη ημερομηνίας)

Or. en
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Τροπολογία 12
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινότητα, 
σεβόμενη τις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, πρέπει να λάβει 
περισσότερα μέτρα κατά της οικιακής 
ρύπανσης, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο 
ένας ευρωπαίος πολίτης περνά το 90 % του
χρόνου του στο εσωτερικό κτιρίων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά 
το θέμα της περιβαλλοντικής υγείας σε 
αστικό περιβάλλον, ιδίως της ποιότητας 
του αέρα των εσωτερικών χώρων, η 
Κοινότητα, σεβόμενη τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα κατά 
της οικιακής ρύπανσης, δεδομένου ότι 
κατά μέσο όρο ένας ευρωπαίος πολίτης 
περνά το 90 % του χρόνου του στο 
εσωτερικό κτιρίων,

Or. hu

Τροπολογία 13
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπουργικές 
διασκέψεις της ΠΟΥ του 2004 και του 
2007 σχετικά με το περιβάλλον και την 
υγεία υπογραμμίσθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 
των «κοκτέιλ» χημικών ρύπων και 
ορισμένων χρόνιων διαταραχών και 
παθήσεων, ιδίως στα παιδιά· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εν λόγω προβληματισμοί 
περιέχονται επίσης στα επίσημα έγγραφα 
του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών 
για το Περιβάλλον (ΠΗΕΠ) και του 
Διακυβερνητικού φόρουμ για την 
ασφάλεια των χημικών ουσιών (IFCS),

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις υπουργικές 
διασκέψεις της ΠΟΥ του 2004 και του 
2007 σχετικά με το περιβάλλον και την 
υγεία υπογραμμίσθηκαν οι σχέσεις μεταξύ 
της σύνθετης συνδυασμένης επίδρασης 
χημικών ρύπων και ορισμένων χρόνιων 
διαταραχών και παθήσεων, ιδίως στα 
παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
προβληματισμοί περιέχονται επίσης στα 
επίσημα έγγραφα του Προγράμματος των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(ΠΗΕΠ) και του Διακυβερνητικού φόρουμ 
για την ασφάλεια των χημικών ουσιών 
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(IFCS),

Or. hu

Τροπολογία 14
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχώς 
πληθαίνουν τα επιστημονικά δεδομένα 
που δείχνουν ότι ορισμένοι καρκίνοι, 
όπως για παράδειγμα ο καρκίνος της 
ουροδόχου κύστης, των οστών, του 
πνεύμονα, του δέρματος, του μαστού και 
άλλοι, οφείλονται σε επιδράσεις χημικών 
ουσιών, ακτινοβολιών, σωματιδίων που 
αιωρούνται στον αέρα αλλά και άλλων 
περιβαλλοντικών παραγόντων,

Or. el

Τροπολογία 15
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου ως 
εργαλείου αξιολόγησης του βαθμού 
έκθεσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού στις 
συνέπειες της ρύπανσης και τη βούληση 
που έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημείο 3 του 
προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 
23ης Φεβρουαρίου 2005 και στα 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της 
βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου ως 
εργαλείου αξιολόγησης του βαθμού 
έκθεσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού στις 
συνέπειες της ρύπανσης και τη βούληση 
που έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σημείο 3 του 
προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 
23ης Φεβρουαρίου 2005 και στα 
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συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος της 20ής Δεκεμβρίου 2007 
για την επίσπευση της θέσπισης ενός 
προγράμματος βιοπαρακολούθησης σε 
επίπεδο Ένωσης,

συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Περιβάλλοντος της 20ής Δεκεμβρίου 2007 
για την επίσπευση της θέσπισης ενός 
προγράμματος βιοπαρακολούθησης σε 
επίπεδο Ένωσης ή ενός σύνθετου 
προγράμματος παρακολούθησης της 
περιβαλλοντικής υγείας, το οποίο θα
πρέπει να περιλαμβάνει 
βιοπαρακολούθηση,

Or. hu

Τροπολογία 16
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων και
οι πλημμύρες, όντας οι συχνότερες φυσικές 
καταστροφές στην ΕΕ, μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες και 
θανάτους,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων, οι 
πλημμύρες και οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, 
όντας οι συχνότερες φυσικές καταστροφές 
στην ΕΕ, μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες, κακή 
υγιεινή και θανάτους,

Or. en



PE404.728v01-00 12/44 AM\718063EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 17
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων και 
οι πλημμύρες, όντας οι συχνότερες φυσικές 
καταστροφές στην ΕΕ, μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες και 
θανάτους,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων και 
οι πλημμύρες, όντας οι συχνότερες φυσικές 
καταστροφές στην ΕΕ, μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες 
(αυξανόμενος κίνδυνος για καρκινώματα 
του δέρματος και γλαύκωμα) και 
θανάτους,

Or. hu

Τροπολογία 18
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιόλογικη σκέψη ΙΒ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων και 
οι πλημμύρες, όντας οι συχνότερες φυσικές 
καταστροφές στην ΕΕ, μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες και 
θανάτους,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναγνωρίζεται 
ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση της σοβαρότητας και της 
επίπτωσης ορισμένων ασθενειών και, 
ιδίως, ότι η συχνότητα των καυσώνων και 
οι πλημμύρες, όντας οι συχνότερες φυσικές 
καταστροφές στην ΕΕ, μπορούν να έχουν 
ως αποτέλεσμα πρόσθετες ασθένειες και 
θανάτους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη 
θετική επίδραση στην υγεία των μέτρων 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, 
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Or. el

Τροπολογία 19
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή 
του κλίματος θα αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα επίδρασης στην ανθρώπινη 
υγεία προκαλώντας μεταξύ άλλων έξαρση 
ορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών 
νοσημάτων, λόγω της μεταβολής κυρίως 
της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της 
επίδρασης αυτών σε οικοσυστήματα, 
ζώα, φυτά, έντομα, παράσιτα, πρωτόζωα, 
μικρόβια και ιούς,

Or. el

Τροπολογία 20
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα και οι θυγατρικές 
οδηγίες της περιέχουν σαφείς διατάξεις 
σχετικά με τη διατήρηση και την 
εξυγίανση των υδάτων,

Or. de
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Τροπολογία 21
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
περιβαλλοντική ιατρική είναι ένας νέος 
κλάδος της ιατρικής που βασίζεται σε 
πανεπιστημιακή διδασκαλία υπερβολικά 
κατακερματισμένη και άνιση μεταξύ των 
κρατών μελών, και ότι πρέπει, για τον λόγο 
αυτόν, να υποστηριχθεί και να προωθηθεί 
εντός της Ένωσης,

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. hu

Τροπολογία 22
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των ατόμων που ασθενούν λόγω της 
επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων 
αυξάνει και πρέπει να καταγραφεί 
επιδημιολογικά ώστε να υπάρξει μια 
πλήρης εικόνα των νοσημάτων που 
αιτιολογικά οφείλονται εν μέρει ή εν όλω 
σε περιβαλλοντικούς παράγοντες,

Or. el
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Τροπολογία 23
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία 
έκθεση που συνέταξαν ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας και το Πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον 
(Αθήνα, 24-46 Απριλίου 2007) τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθεί η ανταλλαγή 
πληροφοριών, να καταστούν τα 
υφιστάμενα δίκτυα πιο αποτελεσματικά 
και να αναπτυχθούν καινοτόμα μέσα 
κατάρτισης με στόχο να βελτιωθεί η 
δημιουργία υποδομής μεταξύ των φορέων 
και να διασφαλιστεί η υιοθέτηση ορθής 
μεθοδολογικής και στρατηγικής 
προσέγγισης στον τομέα της υγείας,

Or. it

Τροπολογία 24
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στο γεγονός ότι ήδη έχει εφαρμοστεί 
πρόγραμμα υπό την αιγίδα του ΠΟΥ στο 
πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη του 
ΠΟΥ κατήρτισαν τα δικά τους εθνικά και 
τοπικά σχέδια δράσης για την 
περιβαλλοντική υγεία, τα οποία 
περιελάμβαναν συγκεκριμένους στόχους 
και σχέδια εφαρμογής· ως εκ τούτου, 
συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει αυτό 
το πρόγραμμα του ΠΟΥ ως πιθανό 
πρότυπο το οποίο θα μπορούσε επίσης να 
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λειτουργήσει ως χρήσιμο παράδειγμα για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον·

Or. hu

Τροπολογία 25
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να 
σταματήσει να παρερμηνεύει τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο 
δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 
ως «υποστηρικτική», όταν στην 
πραγματικότητα το Κοινοβούλιο ήταν και 
συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα επικριτικό 
έναντι του σχεδίου δράσης, δεδομένης 
της υποβάθμισής του σε ερευνητικό 
σχέδιο·

Or. en

Τροπολογία 26
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή, και ειδικότερα η 
Γενική Διεύθυνση «Έρευνα», δεν 
εξασφάλισε επαρκή χρηματοδότηση στον 
τομέα της βιοπαρακολούθησης του 
ανθρώπου για το 2008, προκειμένου να 
θεσπίσει, όπως είχε δεσμευθεί απέναντι 
στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μια συνεκτική προσέγγιση 

3. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή, και ειδικότερα η 
Γενική Διεύθυνση «Έρευνα», δεν 
εξασφάλισε επαρκή χρηματοδότηση για το 
2008 στον τομέα της σύνθετης 
παρακολούθησης της περιβαλλοντικής 
υγείας, μέρος της οποίας αποτελεί η 
βιοπαρακολούθηση, προκειμένου να 
θεσπίσει, όπως είχε δεσμευθεί απέναντι 
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της βιοπαρακολούθησης στην Ένωση· στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μια συνεκτική προσέγγιση 
της βιοπαρακολούθησης στην Ένωση·

Or. hu

Τροπολογία 27
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί για το 2010 σε δύο βασικούς 
στόχους, τους οποίους είχε θέσει η ίδια το 
2004, ήτοι αφενός την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές ρυπάνσεις και τον 
αντίκτυπό τους στην υγεία τους και 
αφετέρου την επανεξέταση και την 
προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μείωσης των κινδύνων·

4. προτρέπει επίσης την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί το αργότερο έως τον Ιούνιο 
του 2009 σε δύο βασικούς στόχους, τους 
οποίους είχε θέσει η ίδια το 2004, ήτοι 
αφενός την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές ρυπάνσεις 
και τον αντίκτυπό τους στην υγεία τους και 
αφετέρου την επανεξέταση και την 
προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μείωσης των κινδύνων· ενθαρρύνει 
σθεναρά την Επιτροπή να εφαρμόσει τα 
λίγα πρακτικά μέτρα που ορίζονται στο
σχέδιο δράσης της·

Or. fr

Τροπολογία 28
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί για το 2010 σε δύο βασικούς 
στόχους, τους οποίους είχε θέσει η ίδια το 
2004, ήτοι αφενός την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σχετικά με τις 

4. καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ανταποκριθεί για το 2010 σε δύο βασικούς 
στόχους, τους οποίους είχε θέσει η ίδια το 
2004, και να καταρτίσει και να 
υλοποιήσει μια εφαρμόσιμη 
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περιβαλλοντικές ρυπάνσεις και τον 
αντίκτυπό τους στην υγεία τους και 
αφετέρου την επανεξέταση και την 
προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μείωσης των κινδύνων·

επικοινωνιακή στρατηγική για αυτούς 
τους στόχους, ήτοι αφενός την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές ρυπάνσεις και τον 
αντίκτυπό τους στην υγεία τους και 
αφετέρου την επανεξέταση και την 
προσαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μείωσης των κινδύνων·

Or. hu

Τροπολογία 29
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η αποτυχία ορθής 
εφαρμογής της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας έχει επίσης 
αρνητικές επιπτώσεις και στη δημόσια 
υγεία στην Ευρώπη· συνιστά με έμφαση 
στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά την εφαρμογή της κοινοτικής 
νομοθεσίας·

Or. fr

Τροπολογία 30
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να 
προκληθεί το ενδιαφέρον της κοινωνίας 
των πολιτών με τη μέγιστη επιτυχία και 
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στο πλέον κοντινό σε αυτή επίπεδο, και 
ότι ως εκ τούτου είναι απαραίτητο οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
άλλοι φορείς που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση συμφερόντων, να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να 
συνεργαστούν με εκπροσώπους των 
τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων·

Or. hu

Τροπολογία 31
Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
ληφθούν υπόψη, όσον αφορά την 
εκτίμηση του αντικτύπου 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία, 
ως βασική αφετηρία, οι ευάλωτες ομάδες 
ατόμων, όπως για παράδειγμα οι έγκυες 
γυναίκες, τα νεογνά, τα παιδιά και τα 
άτομα προχωρημένης ηλικίας·

Or. el

Τροπολογία 32
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το 
σχέδιο δράσης αυτό καθαυτό, και να μην 
προσπαθεί να συγκαλύψει την έλλειψη 
δράσεων σχετικά με τη μείωση της 
επιβάρυνσης ασθενειών παραθέτοντας 
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μέτρα που προτάθηκαν ανεξάρτητα από 
αυτό το σχέδιο δράσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. προτρέπει την Επιτροπή, κατά την 
εκπόνηση προτάσεων για την 
αναθεώρηση υφιστάμενων νόμων, να μην 
καθιστά αυτούς τους νόμους λιγότερο 
αυστηρούς υπό την πίεση ομάδων 
άσκησης πίεσης ή περιφερειακών ή 
διεθνών οργανισμών·

Or. fr

Τροπολογία 34
Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
αποκτήσει η Ένωση ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας, η οποία θα 
βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό 
και διαλογικό χαρακτήρα της, 
επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια απάντηση 
στη γενικότερη καχυποψία του κοινού 
απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων·

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
εφαρμόσει η Ένωση συνεχή δυναμική και 
ευέλικτη προσέγγιση στο σχέδιο δράσης 
και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να αποκτήσει ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε 
θέματα περιβαλλοντικής υγείας, η οποία 
θα βασίζεται στον διαφανή, 
διεπιστημονικό και διαλογικό χαρακτήρα 
της, επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια 
απάντηση στη γενικότερη καχυποψία του 
κοινού απέναντι στις υπηρεσίες και στις 
επίσημες επιτροπές εμπειρογνωμόνων·

Or. en
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Τροπολογία 35
Evangelia Tzampazi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
αποκτήσει η Ένωση ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας, η οποία θα 
βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό 
και διαλογικό χαρακτήρα της, 
επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια απάντηση 
στη γενικότερη καχυποψία του κοινού 
απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες 
επιτροπές· 

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
αποκτήσει η Ένωση ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας, η οποία θα 
βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό 
και διαλογικό χαρακτήρα της, 
επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια απάντηση 
στη γενικότερη καχυποψία του κοινού 
απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες 
επιτροπές· επισημαίνει τη σημασία 
ενίσχυσης της κατάρτισης των 
επιστημόνων υγείας μέσα και από την 
ανταλλαγή καλών πρακτικών σε 
κοινοτικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 36
Jiří Maštálka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
αποκτήσει η Ένωση ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας, η οποία θα 
βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό 
και διαλογικό χαρακτήρα της, 
επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια απάντηση 
στη γενικότερη καχυποψία του κοινού 
απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων·

5. υπενθυμίζει την αναγκαιότητα να 
αποκτήσει η Ένωση ειδική 
εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα 
περιβαλλοντικής υγείας, η οποία θα 
βασίζεται στον διαφανή, διεπιστημονικό 
και διαλογικό χαρακτήρα της, 
επιτρέποντας έτσι να δοθεί μια απάντηση 
στη γενικότερη καχυποψία του κοινού 
απέναντι στις υπηρεσίες και στις επίσημες 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων·και να 
ενισχυθεί η αντικειμενικότητα και η 
αξιοπιστία τους·

Or. en



PE404.728v01-00 22/44 AM\718063EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 37
Jiří Maštálka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος στον 
τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, για 
παράδειγμα στο επίπεδο της μείωσης της 
ρύπανσης του αέρα, της βελτίωσης της 
ποιότητας των υδάτων, της πολιτικής 
αποκομιδής και ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, του ελέγχου των χημικών 
προϊόντων και της απαγόρευσης της 
βενζίνης με μόλυβδο, αλλά παρατηρεί, από 
την άλλη πλευρά, ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται 
από έλλειψη συνολικής και προληπτικής 
στρατηγικής και απουσία εφαρμογής της 
αρχής της προφύλαξης·

6. υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια 
επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος στον 
τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής, για 
παράδειγμα στο επίπεδο της μείωσης της 
ρύπανσης του αέρα, της βελτίωσης της 
ποιότητας των υδάτων, της πολιτικής 
αποκομιδής και ανακύκλωσης των 
απορριμμάτων, του ελέγχου των χημικών 
προϊόντων και της απαγόρευσης της 
βενζίνης με μόλυβδο, αλλά παρατηρεί, από 
την άλλη πλευρά, ότι η ευρωπαϊκή 
πολιτική εξακολουθεί να χρειάζεται μια 
πιο συνολική και προληπτική στρατηγική
και πρέπει να ενισχύσει την αρχή της 
προφύλαξης· ζητεί επιπλέον την 
αντικειμενική αξιολόγηση των 
ενδεχόμενων κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 38
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα κριτήρια που 
θεσπίσθηκαν στην προαναφερθείσα 
ανακοίνωσή της για την αρχή της 
προφύλαξης με γνώμονα τη νομολογία 

7. θεωρεί ότι, σε περιπτώσεις όπου έχει 
εντοπιστεί σημαντικός κίνδυνος για τα 
παιδιά και τους ενήλικες και όπου δεν 
υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα και 
χρειάζεται να διεξαχθούν πρόσθετες 
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του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προκειμένου αυτή η αρχή 
δράσης και ασφάλειας, η οποία βασίζεται 
στη λήψη προσωρινών και αναλογικών 
μέσων, να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
υγείας και του περιβάλλοντος·

έρευνες, πρέπει κατά τη διαδικασία 
διαχείρισης του κινδύνου να εφαρμόζεται 
η αρχή της προφύλαξης, όπως 
παρουσιάζεται στην ανακοίνωση 
COM(2000)001 της Επιτροπής·

Or. de

Τροπολογία 39
Jiří Maštálka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα κριτήρια που 
θεσπίσθηκαν στην προαναφερθείσα 
ανακοίνωσή της για την αρχή της 
προφύλαξης με γνώμονα τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προκειμένου αυτή η αρχή 
δράσης και ασφάλειας, η οποία βασίζεται 
στη λήψη προσωρινών και αναλογικών 
μέσων, να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
υγείας και του περιβάλλοντος·

7. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή 
να επανεξετάσει τα κριτήρια που 
θεσπίσθηκαν στην προαναφερθείσα 
ανακοίνωσή της για την αρχή της 
προφύλαξης με γνώμονα τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, προκειμένου αυτή η αρχή 
δράσης και ασφάλειας, η οποία βασίζεται 
στη λήψη προσωρινών και αναλογικών 
μέσων, να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της 
υγείας και του περιβάλλοντος· ζητεί 
επιπλέον την αντικειμενική αξιολόγηση 
των ενδεχόμενων κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί·

Or. en



PE404.728v01-00 24/44 AM\718063EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 40
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 
όπως προβλέπεται άλλωστε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων1, και ενθαρρύνει 
σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν 
λόγω υποχρέωση στην κοινοτική 
νομοθεσία για όλα τα προϊόντα· 

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 
και ενθαρρύνει σχετικά την Επιτροπή να 
επεκτείνει την εν λόγω υποχρέωση στην 
κοινοτική νομοθεσία για όλα τα προϊόντα·

1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1· διορθωμένη 
έκδοση στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3

Or. en

Τροπολογία 41
Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 
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όπως προβλέπεται άλλωστε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων1, και ενθαρρύνει 
σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν 
λόγω υποχρέωση στην κοινοτική 
νομοθεσία για όλα τα προϊόντα· 

όπως προβλέπεται άλλωστε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων1, και ενθαρρύνει 
σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν 
λόγω υποχρέωση στην κοινοτική 
νομοθεσία για όλα τα προϊόντα· εκτιμά ότι 
πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
αύξηση των πειραμάτων σε ζώα στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης και ότι 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών 
μεθόδων·

Or. en

Τροπολογία 42
Jiří Maštálka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 
όπως προβλέπεται άλλωστε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων1, και ενθαρρύνει 
σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν 
λόγω υποχρέωση στην κοινοτική 

8. εκτιμά ότι η αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης στον παραγωγό ή στον 
εισαγωγέα όσον αφορά τη μη βλαβερότητα 
του προϊόντος θα επιτρέψει την προώθηση 
μιας πολιτικής βασισμένης στην πρόληψη, 
όπως προβλέπεται άλλωστε στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, 
για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων1· επισημαίνει 
ωστόσο ότι, προκειμένου να προληφθούν 
η διαφθορά και οι διακρίσεις σε αυτό τον 
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νομοθεσία για όλα τα προϊόντα· τομέα, πριν από τη λήψη αυτού του 
μέτρου πρέπει να απαιτείται οι παραγωγοί 
και οι εισαγωγείς να πληρούν τα ήδη
υφιστάμενα κριτήρια, και ενθαρρύνει 
σχετικά την Επιτροπή να επεκτείνει την εν 
λόγω υποχρέωση στην κοινοτική 
νομοθεσία για όλα τα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 43
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. ζητεί την αυστηρή παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης προς τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα καταλοίπων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα 
φρούτα και τα λαχανικά, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση εμπορευμάτων που εισάγονται 
από τρίτες χώρες·

Or. de

Τροπολογία 44
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. τονίζει ότι, κατά την αδειοδότηση και 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, η ΕΕ οφείλει να διασφαλίζει 
τους ίδιους όρους και το ίδιο επίπεδο
ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 45
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εσωτερικών χώρων, 
επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιότητες των 
οικοδομικών υλικών, στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, στην ασφάλεια και 
τη μη βλαβερότητα των χημικών 
συστατικών που περιέχονται σε 
εξοπλισμό και έπιπλα·

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση συνεκτικών 
κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών 
σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή 
των εσωτερικών χώρων, ενοποιώντας τις 
υφιστάμενες σχετικές πολιτικές και 
αντιμετωπίζοντας τους εντοπισθέντες 
διαταράκτες προτεραιότητας που 
σχετίζονται με την υγεία, όπως 
περιγράφονται στην επιστημονική 
γνωμοδότηση της επιστημονικής 
επιτροπής για τους κινδύνους στον τομέα 
της υγείας και του περιβάλλοντος 
(ΕΕΥΠΚ) χρησιμοποιώντας τις οριακές 
τιμές του ΠΟΥ για την υγεία·

Or. en

Τροπολογία 46
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ασφάλεια και την 

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ασφάλεια και την 



PE404.728v01-00 28/44 AM\718063EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

υγιεινή των εσωτερικών χώρων, 
επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιότητες των 
οικοδομικών υλικών, στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, στην ασφάλεια και 
τη μη βλαβερότητα των χημικών 
συστατικών που περιέχονται σε εξοπλισμό 
και έπιπλα·

υγιεινή των εσωτερικών χώρων, 
επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιότητες των 
οικοδομικών υλικών, στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, στην ασφάλεια και
τη μη βλαβερότητα των χημικών 
συστατικών που περιέχονται σε εξοπλισμό 
και έπιπλα· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, που είναι 
πιο ευαίσθητες στους ρύπους, 
θεσπίζοντας μέτρα για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών ρύπων σε εσωτερικούς 
χώρους εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης και σχολεία μέσω της 
υιοθέτησης ορθών πρακτικών 
διαχείρισης του αέρα εσωτερικών χώρων·

Or. en

Τροπολογία 47
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εσωτερικών χώρων, 
επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιότητες των 
οικοδομικών υλικών, στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, στην ασφάλεια και 
τη μη βλαβερότητα των χημικών 
συστατικών που περιέχονται σε εξοπλισμό 
και έπιπλα·

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα 
μέτρα σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, τα οποία θα
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας
όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή 
των εσωτερικών χώρων, ιδίως κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τα δομικά 
προϊόντα, και να προτείνει μέτρα για την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων, της ασφάλειας και της μη 
βλαβερότητας των χημικών συστατικών 
που περιέχονται σε εξοπλισμό και έπιπλα·

Or. en
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Τροπολογία 48
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει μια πράσινη 
βίβλο σχετικά με την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα, η οποία θα καταστήσει 
δυνατή τη θέσπιση κατευθυντήριων 
γραμμών σχετικά με την ασφάλεια και την 
υγιεινή των εσωτερικών χώρων, 
επιμένοντας ιδιαίτερα στις ιδιότητες των 
οικοδομικών υλικών, στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων, στην ασφάλεια και 
τη μη βλαβερότητα των χημικών 
συστατικών που περιέχονται σε εξοπλισμό 
και έπιπλα·

9. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την 
Επιτροπή να δημοσιεύσει το συντομότερο 
δυνατόν μια πράσινη βίβλο σχετικά με την 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα, η οποία θα 
καταστήσει δυνατή τη θέσπιση 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγιεινή των εσωτερικών 
χώρων, επιμένοντας ιδιαίτερα στις 
ιδιότητες των οικοδομικών υλικών, στην 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στην 
ασφάλεια και τη μη βλαβερότητα των 
χημικών συστατικών που περιέχονται σε 
εξοπλισμό και έπιπλα·

Or. el

Τροπολογία 49
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στο αίτημα της παραγράφου 22 του 
ψηφίσματός του της 23ης Φεβρουαρίου 
2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και 
την υγεία1, να συμπεριληφθεί δηλαδή στο 
σχέδιο δράσης το ζήτημα της υγείας στον 
χώρο εργασίας· ζητεί την 
παρακολούθηση των επιπέδων κινδύνου 
που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας 



PE404.728v01-00 30/44 AM\718063EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

στον χώρο εργασίας και τη θέσπιση 
βέλτιστων πρακτικών για την προστασία 
της υγείας στον χώρο εργασίας·
1 ΕΕ C 304 E της 1.12.2005, σελ. 264.

Or. fr

Τροπολογία 50
Christa Klaß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. ζητεί τον καθορισμό ποιοτικών 
προτύπων περιβάλλοντος για ουσίες 
προτεραιότητας στα ύδατα, σύμφωνα με 
τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις, και 
την τακτική εναρμόνισή τους με την 
τρέχουσα επιστημονική σκέψη·

Or. de

Τροπολογία 51
Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
θέσπισαν με επιτυχία κινητά εργαστήρια 
αναλύσεων («πράσινα ασθενοφόρα») για 
την ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση της 
ρύπανσης των κτιρίων σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους· εκτιμά ότι η Επιτροπή 
θα μπορούσε να προωθήσει την εν λόγω 
πρακτική στα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν ακόμη αυτό το μοντέλο άμεσης 
παρέμβασης στον μολυσμένο χώρο·

10. υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη 
θέσπισαν με επιτυχία κινητά εργαστήρια 
αναλύσεων («πράσινα ασθενοφόρα») για την 
ταχεία, αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική 
διάγνωση της ρύπανσης των κτιρίων σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους· εκτιμά ότι 
η Επιτροπή θα μπορούσε να προωθήσει την 
εν λόγω πρακτική στα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν ακόμη αυτό το μοντέλο άμεσης 
παρέμβασης στον μολυσμένο χώρο·

Or. en



AM\718063EL.doc 31/44 PE404.728v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 52
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
απουσία ειδικών νομικών διατάξεων που 
να εγγυώνται την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που περιέχουν 
νανοσωματίδια, και για την ελαστική 
στάση της Επιτροπής σχετικά με την 
ανάγκη επανεξέτασης του ρυθμιστικού 
πλαισίου για τη χρήση νανοσωματιδίων 
σε καταναλωτικά προϊόντα, 
λαμβανομένου υπόψη του αυξανόμενου 
αριθμού των καταναλωτικών προϊόντων 
που περιέχουν νανοσωματίδια και 
διατίθενται στην αγορά· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει επειγόντως δράση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά 
μόνο κατόπιν υποβολής τους σε 
διεξοδικούς και επαρκείς ελέγχους 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Frédérique Ries, Αντώνιος Τρακατέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. διαπιστώνει ότι τα όρια έκθεσης του 
κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι 
παρωχημένα, καθώς δεν έχουν τύχει 
αναπροσαρμογής μετά τη σύσταση 

12. διαπιστώνει ότι τα όρια έκθεσης του 
κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι 
παρωχημένα, καθώς δεν έχουν τύχει
αναπροσαρμογής μετά τη σύσταση 
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1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0Hz έως 300 GHz)2 και, φυσικά, 
δεν λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας ούτε τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
ούτε ακόμη τους αυστηρότερους κανόνες 
για τις εκπομπές που θέσπισαν, για 
παράδειγμα, το Βέλγιο, η Ιταλία ή η 
Αυστρία·

1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0Hz έως 300 GHz)2, φυσικά, δεν 
λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας ούτε τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
ούτε ακόμη τους αυστηρότερους κανόνες 
για τις εκπομπές που θέσπισαν, για 
παράδειγμα, το Βέλγιο, η Ιταλία ή η 
Αυστρία,·και δεν αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα των ευάλωτων ομάδων, όπως οι 
έγκυες γυναίκες, τα νεογνά και τα παιδιά·

Or. en

Τροπολογία 54
Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο 
σχέδιο δράσης θα ωφελείτο από την 
επέκταση των δράσεων στην 
αντιμετώπιση των αρνητικών 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
στην υγεία του ανθρώπου, προτείνοντας 
αποτελεσματικά μέτρα προσαρμογής που 
είναι απαραίτητα σε κοινοτικό επίπεδο, 
όπως:

 συστηματικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του 
κοινού,

 ενσωμάτωση των μέτρων 
προσαρμογής σχετικά με την αλλαγή του 
κλίματος στις στρατηγικές και τα 
προγράμματα δημόσιας υγείας, όπως 
μεταδοτικές και μη μεταδοτικές 
ασθένειες, υγεία των εργαζομένων και 
ασθένειες των ζώων που είναι 
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επικίνδυνες για την υγεία,

 κατάλληλη επιτήρηση με σκοπό τον 
έγκαιρο εντοπισμό επιδημιών,

 συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης 
και αντίδρασης σχετικά με θέματα 
υγείας,

 συντονισμός των υφιστάμενων 
δικτύων παρακολούθησης των 
περιβαλλοντικών δεδομένων με δίκτυα 
παρακολούθησης επιδημιών·

Or. en

Τροπολογία 55
John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η τρέχουσα αξιολόγηση 
κόστους/οφέλους που περιέχεται στην 
ανακοίνωση «Δύο φορές το 20 έως το 
2020 Η κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία 
της Ευρώπης»1 εξετάζει μόνο τα οφέλη 
για την υγεία από τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μείωσης 
κατά 20% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου έως το 2020· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 
(συμπληρωματικά) παράλληλα οφέλη για 
την υγεία από φιλόδοξους στόχους 
διαφόρων επιπέδων, σύμφωνα με τις 
συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για 
την Αλλαγή του Κλίματος για μείωση 25% 
έως 40% της οικιακής ρύπανσης και 
πιθανώς 50% ή περισσότερο των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2020, θα διερευνηθούν επειγόντως και 
θα διατυπωθούν υπό τη μορφή εκτίμησης 
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επιπτώσεων από την Επιτροπή·
1  COM(2008)0030.

Or. en

Τροπολογία 56
Vittorio Prodi και Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
προσοχή στο σοβαρό πρόβλημα που 
σχετίζεται με την ψυχική υγεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
αυτοκτονιών στην ΕΕ, και να αφιερώσει 
περισσότερους πόρους στην ανάπτυξη 
επαρκών στρατηγικών πρόληψης και 
θεραπειών·

Or. en

Τροπολογία 57
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει τη σημασία της τήρησης των 
δεσμεύσεων στον τομέα του κλίματος και 
της ενθάρρυνσης για τη λήψη μέτρων 
πρόληψης κινδύνων μέσω καινοτόμου 
πολιτικής για τη δημόσια διοίκηση, 
περιλαμβανομένης, για παράδειγμα, της 
προληπτικής παρακολούθησης· 
παράλληλα, εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη οφείλουν να ενισχύσουν τον 
συντονισμό της οργάνωσης της πολιτικής 
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προστασίας και των σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις 
εργασίες του προγράμματος της διεθνούς 
στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για 
τη μείωση των καταστροφών·

Or. nl

Τροπολογία 58
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο 
πλαίσιο γενικής αξιολόγησης, τα 
συμπληρωματικά οφέλη στην υγεία εν 
γένει σε όλες τις σχετικές με την αλλαγή 
του κλίματος πολιτικές της ΕΕ, ιδίως την 
καθαρή ενέργεια, τις βιώσιμες 
μεταφορές, τη βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή, περιλαμβανομένης της 
διατήρησης ή της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 59
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τα 
προγράμματα κατάρτισης για 
επαγγελματίες του τομέα υγείας και όσους 
συμμετέχουν στη διεθνή συνεργασία στον 
τομέα της υγείας, ιδιαίτερα μέσω 
προώθησης και ανάπτυξης συστημάτων 
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και τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν τη 
συγκέντρωση πληροφοριών και 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των 
φορέων του τομέα υγείας,
περιλαμβανομένων των εθνικών και 
διεθνών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, 
των ερευνητικών κέντρων και των ΜΚΟ·

Or. it

Τροπολογία 60
Hiltrud Breyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν το 
σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία των παιδιών για την Ευρώπη του 
ΠΟΥ, να το ενισχύουν μέσω 
αναπτυξιακής πολιτικής τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε διμερές επίπεδο, και να 
ενθαρρύνουν παρόμοιες διαδικασίες 
εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης του ΠΟΥ·

Or. en

Τροπολογία 61
Roberta Angelilli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης, 
περιλαμβανομένης της τυποποίησης της 
κατάρτισης που παρέχεται στους φορείς 
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του τομέα υγείας, με σκοπό να 
αναπτυχθεί κοινή βάση γνώσεων και να 
προωθηθεί μια προσέγγιση ενιαίου 
σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί 
η ομοιόμορφη δράση των κρατών μελών, 
και να αποφευχθεί έτσι η επανάληψη ή η 
αλληλοεπικάλυψη των προγραμμάτων·

Or. it

Τροπολογία 62
Anja Weisgerber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών·

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς 
εφαρμόζοντας υφιστάμενες 
επιστημονικές προσεγγίσεις που 
βασίζονται στους κινδύνους, τις οποίες 
θα αντιπαραβάλλει συνεχώς με τα 
επικείμενα ισχυρά επιστημονικά στοιχεία 
λαμβάνοντας υπόψη το κρίσιμο σημείο της 
ιδιαίτερης ευπάθειας των παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 63
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
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σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών·

σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών και των εγκύων γυναικών·

Or. hu

Τροπολογία 64
Péter Olajos

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών·

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 
επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών και των ηλικιωμένων·

Or. hu

Τροπολογία 65
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει για 
το 2010 και για τον «δεύτερο κύκλο» του 
σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την 
υγεία την επανεστίαση των πρωτοβουλιών 
της στους ευάλωτους πληθυσμούς και να 

14. συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει το 
αργότερο έως τον Ιούνιο του 2009 για τον 
«δεύτερο κύκλο» του σχεδίου δράσης για 
το περιβάλλον και την υγεία και ενόψει 
της πέμπτης υπουργικής διάσκεψης στα 
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επεξεργασθεί νέες μεθόδους αξιολόγησης 
των κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη το 
κρίσιμο σημείο της ιδιαίτερης ευπάθειας 
των παιδιών·

τέλη του 2009 την επανεστίαση των 
πρωτοβουλιών της στους ευάλωτους 
πληθυσμούς και να επεξεργασθεί νέες 
μεθόδους αξιολόγησης των κινδύνων, 
λαμβάνοντας υπόψη το κρίσιμο σημείο της 
ιδιαίτερης ευπάθειας των παιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 66
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
εκ νέου στο δεύτερο σχέδιο δράσης της 
τον πυλώνα που σχετίζεται με τη μείωση 
της έκθεσης στη ρύπανση, όπως ορίζεται 
στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
περιβάλλον και την υγεία (SCALE) 
(COM(2003)0338)·

Or. fr

Τροπολογία 67
Vittorio Prodi και Frédérique Ries

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. προτρέπει την Επιτροπή να 
εκπονήσει και να παράσχει μέσα που θα 
ενισχύσουν την ανάπτυξη και την 
προώθηση καινοτόμων λύσεων, όπως 
τονίζεται στο πλαίσιο της ατζέντας της 
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Λισαβόνας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι σημαντικότεροι 
κίνδυνοι για την υγεία από τους 
περιβαλλοντικούς διαταράκτες·

Or. en

Τροπολογία 68
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. προτρέπει το Συμβούλιο να λάβει 
άμεσα απόφαση σχετικά με την πρόταση 
κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ, καθώς το 
Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τη θέση του 
ήδη από τις 18 Μαΐου 2006· θεωρεί ότι ο 
νέος κανονισμός, ο οποίος, μεταξύ άλλων 
μέτρων, θα μειώσει τα όρια για την 
έναρξη λειτουργίας του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ, θα καταστήσει 
δυνατή την πιο αποτελεσματική, ευέλικτη 
και ταχεία μείωση των ζημιών που 
προκαλούνται από φυσικές ή 
ανθρωπογενείς καταστροφές· τονίζει ότι 
αυτό το χρηματοδοτικό μέσο είναι πολύ 
σημαντικό, ιδιαίτερα καθώς εικάζεται ότι 
οι φυσικές καταστροφές θα είναι 
συχνότερες στο μέλλον, γεγονός που 
οφείλεται εν μέρει στην αλλαγή του 
κλίματος·

Or. nl



AM\718063EL.doc 41/44 PE404.728v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 69
Anne Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. προτρέπει, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήματα των 
αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης 
και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν 
μέσα που θα επιτρέπουν την πρόβλεψη 
και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
απειλών για το περιβάλλον και την υγεία· 
συνιστά στην Επιτροπή να υπολογίσει το 
κόστος του «δεύτερου κύκλου» αυτού του 
σχεδίου δράσης και να μεριμνήσει για την 
κατάλληλη χρηματοδότησή του, 
καλύπτοντας μεγαλύτερο αριθμό 
πρακτικών μέτρων για τη μείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία 
και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και 
προφύλαξης·

Or. fr

Τροπολογία 70
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. συνιστά, προκειμένου να μειωθούν οι 
καταστροφικές επιπτώσεις του 
περιβάλλοντος στην υγεία, να ζητήσει η 
Επιτροπή από τα κράτη μέλη, μέσω 
φορολογικών ελαφρύνσεων ή/και άλλων 
οικονομικών κινήτρων, να παρακινήσουν 
τους παράγοντες της αγοράς ούτως ώστε 
να βελτιώσουν την ποιότητα του 
εσωτερικού αέρα και να μειώσουν την 
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έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία στα κτίρια, τα 
υποκαταστήματα και τα γραφεία τους·

Or. hu

Τροπολογία 71
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. συνιστά στην Επιτροπή, δεδομένου 
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αποτελούν οικονομικό παράγοντα 
αποφασιστικής σημασίας στην Ευρώπη, 
να τους παράσχει τεχνική στήριξη και να 
τις βοηθήσει να συμμορφωθούν προς 
τους δεσμευτικούς κανόνες για την 
περιβαλλοντική υγεία και να τις 
ενθαρρύνει να προβούν και σε άλλες 
θετικές αλλαγές όσον αφορά την 
περιβαλλοντική υγεία που επηρεάζουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων·

Or. hu

Τροπολογία 72
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. συνιστά στην Επιτροπή να 
προκαταρτίσει κατάλληλες ελάχιστες 
απαιτήσεις για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε 
νεόδμητα κτίρια·

Or. hu
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Τροπολογία 73
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. συνιστά στην Επιτροπή, κατά τη 
χορήγηση μεμονωμένων κοινοτικών 
ενισχύσεων, να λαμβάνει υπόψη τον 
αντίκτυπο στην ποιότητα του εσωτερικού 
αέρα, την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και στην υγεία ομάδων του 
πληθυσμού που διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο στο πλαίσιο μεμονωμένων έργων, 
δίνοντας την ίδια προσοχή με αυτή που 
αφιερώνεται στα κριτήρια προστασίας 
του περιβάλλοντος·

Or. hu

Τροπολογία 74
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. τονίζει ότι πρέπει επίσης να δίνεται 
μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα υγείας 
που σχετίζονται με την αλλαγή του 
κλίματος σε κάθε κοινοτική πολιτική· ως 
εκ τούτου, συνιστά, κατά τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων που προηγούνται νέων 
επενδύσεων και ενισχύσεων, να λαμβάνει 
υπόψη η Επιτροπή και τις επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος στην υγεία·

Or. hu
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Τροπολογία 75
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. τονίζει ότι τα συστήματα 
πληροφοριών σχετικά με την 
περιβαλλοντική υγεία πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι είναι εφικτή η σύνδεση 
των δεδομένων που αφορούν το 
περιβάλλον και την υγεία, βοηθώντας με 
αυτόν τον τρόπο την έρευνα και την 
περαιτέρω ανάλυση των 
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της ποιότητας 
του περιβάλλοντος και της κατάστασης 
της υγείας των ανθρώπων·

Or. hu
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