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Grozījums Nr. 1
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā EK līguma 152. un 
174. pantu, kas paredz augstu cilvēka 
veselības un vides aizsardzības līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Veselības programmu 
2008.-2013. gadam,

Or. el

Grozījums Nr. 3
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā kopš 2003. gada Eiropas Savienība 
savu veselības aizsardzības politiku balsta 
uz ciešāku sadarbību starp veselības, vides 
un pētniecības nozarēm, kas beidzot ļauj 
cerēt uz konkrētas Eiropas stratēģijas 
ieviešanu vides veselības jomā,

A. tā kā kopš 2003. gada Eiropas Savienība 
savu veselības aizsardzības politiku balsta 
uz ciešāku sadarbību starp veselības, vides 
un pētniecības nozarēm, kas beidzot ļauj 
cerēt uz konsekventas un integrētas
Eiropas stratēģijas ieviešanu veselības 
jomā,
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Or. hu

Grozījums Nr. 4
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Savienības noteiktās vadlīnijas tās 
pirmā vides un veselības rīcības plāna 
ietvaros (2004-2010) (COM(2004)0416), 
proti, sagatavot rādītājus, izstrādāt 
integrētu pārraudzības sistēmu un 
paplašināt pētījumus, tādējādi ļaujot varbūt 
labāk saprast mijiedarbību starp 
piesārņojuma avotiem un to iespaidu uz 
veselību, ir tomēr acīmredzami 
nepietiekamas, lai samazinātu ar vides 
faktoriem saistīto slimību pieaugošo skaitu,

B. tā kā Savienības noteiktās vadlīnijas tās 
pirmā vides un veselības rīcības plāna 
ietvaros (2004-2010) (COM(2004)0416), 
proti, sagatavot rādītājus, izstrādāt 
integrētu pārraudzības sistēmu un 
paplašināt pētījumus, tādējādi ļaujot varbūt 
labāk saprast mijiedarbību starp 
piesārņojuma avotiem un to iespaidu uz 
veselību, ir tomēr acīmredzami 
nepietiekamas, lai samazinātu ar vides 
faktoriem saistīto slimību pieaugošo skaitu, 
un ir nepieciešams uzlabot kvalitāti 
pētījumiem, kuru pamatā ir jauni 
mērījumi, nevis jāpārvērtē iepriekšējo 
projektu rezultāti; tā kā papildus 
tradicionālajām vides-veselības 
pētniecības iestādēm šajā darbā ir 
jāiesaista arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas nodarbojas ar vides 
veselības pētījumiem,

Or. hu

Grozījums Nr. 5
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā Savienības noteiktās vadlīnijas tās 
pirmā vides un veselības rīcības plāna 
ietvaros (2004-2010) (COM(2004)0416), 
proti, sagatavot rādītājus, izstrādāt 

B. tā kā Savienības noteiktās vadlīnijas tās 
pirmā vides un veselības rīcības plāna 
ietvaros (2004-2010) (COM(2004)0416), 
proti, sagatavot rādītājus, izstrādāt 
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integrētu pārraudzības sistēmu un
paplašināt pētījumus, tādējādi ļaujot varbūt
labāk saprast mijiedarbību starp 
piesārņojuma avotiem un to iespaidu uz 
veselību, ir tomēr acīmredzami 
nepietiekamas, lai samazinātu ar vides 
faktoriem saistīto slimību pieaugošo skaitu,

integrētu pārraudzības sistēmu, vākt un 
novērtēt attiecīgos datus, kā arī paplašināt 
pētījumus, tādējādi ļaujot labāk saprast 
mijiedarbību starp piesārņojuma avotiem 
un to iespaidu uz veselību, ir tomēr 
acīmredzami nepietiekamas, lai samazinātu 
ar vides faktoriem saistīto slimību 
pieaugošo skaitu,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā Kārdifas process — politisks 
process, kas vides apsvērumus ļauj 
integrēt citās politikās, — ir pamests;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā ir gandrīz neiespējami sastādīt 
iepriekšminētā rīcības plāna termiņa 
vidusposma bilanci, jo pietrūkst skaidra un 
skaitļos izteikta mērķa, kā arī rīcības 
plānam paredzētais globālais budžets nav 
precīzi nosakāms,

C. tā kā ir gandrīz neiespējami sastādīt 
iepriekšminētā rīcības plāna termiņa 
vidusposma bilanci, jo pietrūkst skaidra un 
skaitļos izteikta mērķa, kā arī rīcības 
plānam paredzētais globālais budžets nav 
precīzi nosakāms un ir katrā ziņā 
nepietiekams tā efektīvai veicināšanai,

Or. en



PE404.728v01-00 6/39 AM\718063LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 8
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā sabiedrības veselības programma 
(2008-2013) cita starpā izvirza mērķi 
ietekmēt tradicionālos veselību noteicošos 
faktorus - pārtiku, atkarību no smēķēšanas, 
alkohola un narkotiku lietošanu, pašreizējā 
rīcības plānā (2004-2010) būtu jāietver 
vairāki jauni izaicinājumi veselības 
uzlabošanas jomā, kā, piemēram, āra un 
iekštelpu gaisa kvalitāte, 
elektromagnētiskie viļņi, nanodaļiņas un 
bīstamas ķīmiskās vielas (vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai 
(CMR), endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāji),

D. tā kā sabiedrības veselības programma 
(2008-2013) cita starpā izvirza mērķi 
ietekmēt tradicionālos veselību noteicošos 
faktorus - pārtiku, atkarību no smēķēšanas, 
alkohola un narkotiku lietošanu, pašreizējā 
rīcības plānā (2004-2010) būtu jāietver 
vairāki jauni izaicinājumi veselības 
uzlabošanas jomā, kā, piemēram, āra un 
iekštelpu gaisa kvalitāte, 
elektromagnētiskie viļņi, nanodaļiņas un 
bīstamas ķīmiskās vielas (vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai 
(CMR), endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāji), kā arī risks 
veselībai, ko rada klimata pārmaiņas,

Or. hu

Grozījums Nr. 9
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā sabiedrības veselības programma 
(2008-2013) cita starpā izvirza mērķi 
ietekmēt tradicionālos veselību noteicošos 
faktorus - pārtiku, atkarību no smēķēšanas, 
alkohola un narkotiku lietošanu, pašreizējā 
rīcības plānā (2004-2010) būtu jāietver 
vairāki jauni izaicinājumi veselības 
uzlabošanas jomā, kā, piemēram, āra un 
iekštelpu gaisa kvalitāte, 
elektromagnētiskie viļņi, nanodaļiņas un 
bīstamas ķīmiskās vielas (vielas, kas 

D. tā kā sabiedrības veselības programma 
(2008-2013) cita starpā izvirza mērķi 
ietekmēt tradicionālos veselību noteicošos 
faktorus - pārtiku, atkarību no smēķēšanas, 
alkohola un narkotiku lietošanu; tā kā 
pašreizējā rīcības plānā (2004-2010) būtu 
jāietver vairāki jauni izaicinājumi veselības 
uzlabošanas jomā un turklāt jāpievērš 
uzmanība svarīgiem vides faktoriem, kas 
ietekmē cilvēka veselību, kā, piemēram, 
āra un iekštelpu gaisa kvalitāte, 



AM\718063LV.doc 7/39 PE404.728v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai 
(CMR), endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāji),

elektromagnētiskie viļņi, nanodaļiņas un 
bīstamas ķīmiskās vielas (vielas, kas 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai 
(CMR), endokrīnās sistēmas darbības 
traucējumu izraisītāji),

Or. en

Grozījums Nr. 10
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā elpošanas ceļu slimības ir otrajā 
vietā starp nāves un saslimstības cēloņiem 
izplatības un upuru skaita ziņā Savienībā, 
un tās ir galvenais nāves cēlonis bērnu, kas 
jaunāki par 5 gadiem, vidū un turpina 
izplatīties, īpaši sakarā ar āra un iekštelpu 
gaisa piesārņojumu,

E. tā kā elpošanas ceļu slimības ir otrajā 
vietā starp nāves un saslimstības cēloņiem 
izplatības un upuru skaita ziņā Savienībā, 
un tās ir galvenais nāves cēlonis bērnu, kas 
jaunāki par 5 gadiem, vidū un turpina 
izplatīties, īpaši sakarā ar āra un iekštelpu 
gaisa piesārņojumu (piesārņojums ko rada 
transports, ēku kvalitāte, mēbeļu un 
tīrīšanas produktu izmantošana un 
ziedputekšņu klātbūtne),

Or. hu

Grozījums Nr. 11
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā atmosfēras piesārņojums, ko jo 
īpaši izraisa sīkas daļiņas un zemes 
līmeņa ozons, ir nopietns apdraudējums 
cilvēka veselībai, kas ietekmē bērnu 
pareizu attīstību un samazina mūža 
ilgumu Eiropas Savienībā1;
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1 Eiropas vide, ceturtais novērtējums — Eiropas 
Vides aģentūra (pievienot datumu)

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā Kopienai, ievērojot subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principu, ir aktīvāk
jācīnās pret iekšējo piesārņojumu, jo 
vidusmēra Eiropas iedzīvotājs 90 % no 
sava laika pavada telpās,

F. tā kā attiecībā uz pilsētas vides veselību 
un jo īpaši uz gaisu iekštelpās Kopienai, 
ievērojot subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu, ir aktīvāk 
jācīnās pret iekšējo piesārņojumu, jo 
vidusmēra Eiropas iedzīvotājs 90 % no 
sava laika pavada telpās,

Or. hu

Grozījums Nr. 13
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā PVO 2004. un 2007. gada 
ministriju konferencēs par vidi un veselību 
ir uzsvērta saikne starp ķīmisko 
piesārņojumu un noteiktu skaitu hronisku 
kaišu un slimību, īpaši attiecībā uz 
bērniem, un tā kā šie jautājumi tiek skarti 
arī Apvienoto Nāciju Vides programmas 
(ANVP) un Starpvaldību foruma par 
ķīmisko vielu drošību (SFĶD) oficiālajos 
dokumentos,

G. tā kā PVO 2004. un 2007. gada 
ministriju konferencēs par vidi un veselību
ir uzsvērta saikne starp ķīmisko 
piesārņojumu komplekso kopējo iedarbību 
un noteiktu skaitu hronisku kaišu un 
slimību, īpaši attiecībā uz bērniem, un tā kā 
šie jautājumi tiek skarti arī Apvienoto 
Nāciju Vides programmas (ANVP) un 
Starpvaldību foruma par ķīmisko vielu 
drošību (SFĶD) oficiālajos dokumentos,

Or. hu
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Grozījums Nr. 14
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā ir arvien vairāk zinātnisko 
pierādījumu, ka dažus vēža veidus, 
piemēram, žultspūšļa vēzi, kaulu vēzi, 
plaušu vēzi, krūšu vēzi un citus, izraisa 
ķīmisko vielu iedarbība, radiācija, gaisā 
esošas daļiņas un citi vides faktori,

Or. el

Grozījums Nr. 15
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā cilvēka biomonitorings ir nozīmīgs 
līdzeklis, lai noteiktu, cik lielā mērā 
Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti 
piesārņojuma ietekmei, un tā kā vairākkārt 
ir izteikta vēlme paātrināt biomonitoringa 
programmas ieviešanu Savienības mērogā, 
gan Eiropas Parlamenta jau 
iepriekšminētās 2005. gada 23. februāra 
rezolūcijas 3. punktā, gan arī Padomes 
secinājumos par vidi 2007. gada 
20. decembrī,

K. tā kā cilvēka biomonitorings ir nozīmīgs 
līdzeklis, lai noteiktu, cik lielā mērā 
Eiropas iedzīvotāji ir pakļauti 
piesārņojuma ietekmei, un tā kā vairākkārt 
ir izteikta vēlme paātrināt biomonitoringa 
programmas ieviešanu Savienības mērogā 
vai kompleksas vides veselības 
monitoringa programmas ieviešanu, kura 
ietvertu arī biomonitoringu, gan Eiropas 
Parlamenta jau iepriekšminētās 2005. gada 
23. februāra rezolūcijas 3. punktā, gan arī 
Padomes secinājumos par vidi 2007. gada 
20. decembrī,

Or. hu
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Grozījums Nr. 16
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir 
visbiežāk sastopamās dabas katastrofas ES, 
var novest līdz jauniem nāves gadījumiem 
un saslimšanām,

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums, plūdi un mežu 
ugunsgrēki, kas ir visbiežāk sastopamās 
dabas katastrofas ES, var novest līdz 
jauniem nāves gadījumiem, sliktiem 
sanitārajiem apstākļiem un saslimšanām,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir 
visbiežāk sastopamās dabas katastrofas ES, 
var novest līdz jauniem nāves gadījumiem 
un saslimšanām,

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir 
visbiežāk sastopamās dabas katastrofas ES, 
var novest līdz jauniem nāves gadījumiem 
un saslimšanām (pieaugošais ādas 
karcinomu un glaukomas risks),

Or. hu

Grozījums Nr. 18
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums



AM\718063LV.doc 11/39 PE404.728v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir 
visbiežāk sastopamās dabas katastrofas ES, 
var novest līdz jauniem nāves gadījumiem 
un saslimšanām,

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata 
izmaiņām var būt būtiska loma vairāku 
smagu saslimstību skaita pieaugumā un ka 
īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir 
visbiežāk sastopamās dabas katastrofas ES, 
var novest līdz jauniem nāves gadījumiem 
un saslimšanām, vienlaikus atzīstot 
pozitīvo ietekmi uz veselību, kas ir
pasākumiem, kuri paredzēti klimata 
pārmaiņu seku mazināšanai,

Or. el

Grozījums Nr. 19
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā klimata pārmaiņām būs 
ievērojama ietekme uz cilvēka veselību, 
cita starpā veicinot noteiktas infekcijas un 
parazītu slimības galvenokārt 
temperatūras un mitruma izmaiņu dēļ un 
tās ietekmes dēļ, kas šīm izmaiņām būs uz 
ekosistēmām, dzīvniekiem, augiem, 
kukaiņiem, parazītiem, protozojiem, 
mikrobiem un vīrusiem,

Or. el

Grozījums Nr. 20
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā Ūdens pamatdirektīvā un tai 
pakārtotajās direktīvās ir iekļauti skaidri 
noteikumi par ūdens veselības 
saglabāšanu un atjaunošanu,

Or. de

Grozījums Nr. 21
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā vides medicīna ir jauna medicīnas 
disciplīna, kuras pamatā, atkarībā no 
dalībvalsts, joprojām ir pārāk fragmentāra 
un nevienmērīga universitātes izglītība un 
kura tādēļ Eiropas Savienībā būtu 
jāatbalsta un jāveicina,

Neattiecas uz versiju latviešu valodā.

Or. hu

Grozījums Nr. 22
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
M.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā to personu skaits, kuras cieš 
vides faktoru dēļ, pieaug un ir jāizstrādā 
epidemioloģijas, lai iegūtu skaidru 
priekšstatu par slimībām, kuras pilnībā 
vai daļēji izraisa vides faktori,

Or. el
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Grozījums Nr. 23
Roberta Angelilli

Rezolūcijas priekšlikums
M.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā pēdējā PVO/ANO Vides 
programmas ziņojumā (Atēnas, 
2007. gada 24.-26. aprīlis) ir uzsvērta 
nepieciešamība palielināt informācijas 
apmaiņu, padarīt pastāvošos tīklus 
efektīvākus un attīstīt novatoriskus 
apmācības rīkus, lai starp operatoriem 
uzlabotu kapacitātes veidošanu un 
nodrošinātu, ka veselības nozarē piemēro 
pareizu metodoloģisko un stratēģisko 
pieeju, 

Or. it

Grozījums Nr. 24
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
viena programma jau ir īstenota PVO 
vadībā un ka PVO dalībvalstis kā daļu no 
tās izstrādāja savus valsts un vietējos vides 
veselības rīcības plānus, kas ietver 
konkrētus mērķus un īstenošanas plānus; 
tāpēc iesaka Komisijai iepazīties ar šo 
PVO programmu kā iespējamu modeli, ko 
var izmantot arī par noderīgu paraugu 
Eiropas Savienībai nākotnē;

Or. hu
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Grozījums Nr. 25
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju izbeigt sagrozīt 
Parlamenta nostāju attiecībā uz Vides un 
veselības rīcības plānu, saucot to par 
„atbalstošu”, lai gan faktiski Parlaments
ir bijis un joprojām ir ļoti kritisks par šo 
rīcības plānu, tā kā tā statuss ir 
pazemināts līdz pētījumu plānam;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. izsaka dziļu nožēlu par to, ka Komisija, 
precīzāk, tās Pētniecības 
ģenerāldirektorāts, nav nodrošinājis 
pienācīgu finansējumu cilvēka 
biomonitoringam 2008.gadam, lai īstenotu 
atbilstošu pieeju cilvēka biomonitoringam 
Savienībā, kā tā bija apņēmusies 
dalībvalstu un Parlamenta priekšā;

3. izsaka dziļu nožēlu par to, ka Komisija, 
precīzāk, tās Pētniecības 
ģenerāldirektorāts, nav nodrošinājis 
pienācīgu finansējumu kompleksam vides 
veselības monitoringam, kura daļa ir 
biomonitorings, 2008.gadam, lai īstenotu 
atbilstošu pieeju cilvēka biomonitoringam 
Savienībā, kā tā bija apņēmusies 
dalībvalstu un Parlamenta priekšā;

Or. hu

Grozījums Nr. 27
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts



AM\718063LV.doc 15/39 PE404.728v01-00

                             Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. tāpat arī aicina Komisiju sniegt atbildi 
līdz 2010. gadam attiecībā uz diviem 
galvenajiem mērķiem, ko tā izvirzīja 
2004. gadā, proti, pirmkārt, pievērst 
iedzīvotāju uzmanību vides piesārņojumam 
un tā ietekmei uz veselību, un, otrkārt, 
pārskatīt un pielāgot Eiropas politiku risku 
samazināšanai;

4. mudina Komisiju sniegt atbildi ne vēlāk 
kā līdz 2009. gadam attiecībā uz diviem 
galvenajiem mērķiem, ko tā izvirzīja 
2004. gadā, proti, pirmkārt, pievērst 
iedzīvotāju uzmanību vides piesārņojumam 
un tā ietekmei uz veselību, un, otrkārt, 
pārskatīt un pielāgot Eiropas politiku risku 
samazināšanai; aicina Komisiju īstenot tos 
dažus praktiskos pasākumus, kas minēti 
tās rīcības plānā;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. tāpat arī aicina Komisiju sniegt atbildi 
līdz 2010. gadam attiecībā uz diviem 
galvenajiem mērķiem, ko tā izvirzīja 
2004. gadā, proti, pirmkārt, pievērst 
iedzīvotāju uzmanību vides piesārņojumam 
un tā ietekmei uz veselību, un, otrkārt, 
pārskatīt un pielāgot Eiropas politiku risku 
samazināšanai;

4. tāpat arī aicina Komisiju sniegt atbildi 
līdz 2010. gadam attiecībā uz diviem 
galvenajiem mērķiem, ko tā izvirzīja 
2004. gadā, un izstrādāt un ieviest 
praktiski īstenojamu saziņas stratēģiju 
šiem mērķiem, proti, pirmkārt, pievērst 
iedzīvotāju uzmanību vides piesārņojumam 
un tā ietekmei uz veselību, un, otrkārt, 
pārskatīt un pielāgot Eiropas politiku risku 
samazināšanai;

Or. hu

Grozījums Nr. 29
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka tam, ka nav pienācīgi 
īstenoti Kopienas tiesību akti vides jomā, 
ir negatīva ietekme arī uz veselību Eiropā; 
stingri iesaka dalībvalstīm un Komisijai 
izpildīt savas saistības attiecībā uz 
Kopienas tiesību aktu īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a vērš Komisijas uzmanību uz to, ka 
sabiedrības locekļu interesi var 
vissekmīgāk rosināt tajā līmenī, kas tiem 
ir vistuvāk, un ka reģionālajām un 
vietējām iestādēm un citām pastāvošajām 
struktūrām tāpēc ir jāaizsargā intereses, 
lai uzņemtos aktīvu lomu un cieši 
sadarbotos ar nevalstiskās sfēras 
pārstāvjiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 31
Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver, ka, vērtējot vides faktoru 
ietekmi uz veselību, pirmkārt jāņem vērā 
arī mazāk aizsargātas grupas, piemēram, 
sievietes stāvoklī, zīdaiņi, bērni un gados 
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vecāki cilvēki;

Or. el

Grozījums Nr. 32
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju izvērtēt rīcības plānu 
kā tādu, nevis slēpt to, ka tajā trūkst 
konkrētas rīcības, lai samazinātu slimību 
nastu, uzskaitot pasākumus, kas tikuši 
ierosināti neatkarīgi no šī rīcības plāna;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b mudina Komisiju, izstrādājot 
priekšlikumus par pastāvošo tiesību aktu 
pārskatīšanu, nevājināt šos tiesību aktus 
lobiju vai reģionālo vai starptautisko 
organizāciju ietekmē;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides 
veselības jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām;

5. atgādina, ka ES ir jāizmanto pastāvīga 
dinamiska un elastīga pieeja rīcības 
plānam un ka tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi
izveidot īpašu ekspertīzi vides veselības 
jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides 
veselības jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām;

5. atgādina par nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides 
veselības jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām; norāda, ka ir 
svarīgi uzlabot veselības speciālistu 
apmācību, kā arī nodrošināt labas prakses 
apmaiņu Kopienas līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 36
Jiří Maštálka

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. atgādina par nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides 
veselības jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām;

5. atgādina par nepieciešamību izveidot 
Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides 
veselības jomā, kas būtu pārredzama, 
multidisciplināra un neviennozīmīga, 
tādējādi ļaujot reaģēt uz sabiedrības 
vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām 
un ekspertu komitejām un nostiprinot to 
objektivitāti un uzticamību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jiří Maštálka

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pēdējie gadi bijuši nozīmīgi ar 
reāliem panākumiem vides politikā, 
piemēram, gaisa piesārņojuma 
samazināšanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu, 
atkritumu savākšanas un pārstrādes 
politiku, ķīmisko vielu kontroli un 
degvielas ar svina piejaukumu aizliegumu, 
taču tai pat laikā secina, ka Eiropas 
politikai joprojām ir raksturīgs globālas 
un preventīvas stratēģijas trūkums, kā arī 
piesardzības principa trūkums;

6. uzsver, ka pēdējie gadi bijuši nozīmīgi ar 
reāliem panākumiem vides politikā, 
piemēram, gaisa piesārņojuma 
samazināšanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu, 
atkritumu savākšanas un pārstrādes 
politiku, ķīmisko vielu kontroli un 
degvielas ar svina piejaukumu aizliegumu, 
taču tai pat laikā secina, ka Eiropas 
politikai nepieciešama globāla un 
preventīva stratēģija un ka tai jāstiprina
piesardzības princips; aicina arī noteikt 
potenciālos riskus, lai tos objektīvi 
izvērtētu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts



PE404.728v01-00 20/39 AM\718063LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa Komisijai no šī brīža pārskatīt 
izvirzītos kritērijus tās iepriekšminētajā 
paziņojumā par piesardzības principa 
atbalstīšanu Eiropas Kopienu Tiesas 
jurisprudences paspārnē un, lai šis rīcības 
un drošības princips, kura pamatā ir 
provizorisku un līdzsvarotu pasākumu 
īstenošana, būtu Kopienas politikas 
kodols veselības un vides jomā;

7. uzskata, ka gadījumos, kad tiek 
konstatēts vērā ņemams risks bērniem un 
pieaugušajiem un kad nav zinātniskas 
skaidrības un ir nepieciešami papildu 
pētījumi, riska pārvaldības procesā 
jāpiemēro piesardzības princips, kas 
minēts Komisijas paziņojumā 
COM(2000)001;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Jiří Maštálka

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa Komisijai no šī brīža pārskatīt 
izvirzītos kritērijus tās iepriekšminētajā 
paziņojumā par piesardzības principa 
atbalstīšanu Eiropas Kopienu Tiesas 
jurisprudences paspārnē un, lai šis rīcības 
un drošības princips, kura pamatā ir 
provizorisku un līdzsvarotu pasākumu 
īstenošana, būtu Kopienas politikas kodols 
veselības un vides jomā;

7. prasa Komisijai no šī brīža pārskatīt 
izvirzītos kritērijus tās iepriekšminētajā 
paziņojumā par piesardzības principa 
atbalstīšanu Eiropas Kopienu Tiesas 
jurisprudences paspārnē un, lai šis rīcības 
un drošības princips, kura pamatā ir 
provizorisku un līdzsvarotu pasākumu 
īstenošana, būtu Kopienas politikas kodols 
veselības un vides jomā; aicina arī noteikt 
potenciālos riskus, lai tos objektīvi 
izvērtētu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), un ar kuru 
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru1, un 
šajā sakarā ierosina Komisijai attiecināt šīs 
saistības uz Kopienas tiesību aktiem 
attiecībā uz visām precēm;

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, un šajā sakarā ierosina 
Komisijai attiecināt šīs saistības uz 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām 
precēm;

1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.; labota versija OV 
L 136, 29.5.2007., 3. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru1, un šajā sakarā 
ierosina Komisijai attiecināt šīs saistības uz 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām 
precēm;

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru1, un šajā sakarā 
ierosina Komisijai attiecināt šīs saistības uz
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām 
precēm; uzskata, ka nedrīkst pieļaut 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem saskaņā ar 
rīcības plānu un ka visa uzmanība 
jāpievērš alternatīvu metožu izstrādei un 
izmantošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 42
Jiří Maštálka

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru1, un šajā sakarā 
ierosina Komisijai attiecināt šīs saistības uz 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām 
precēm;

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par 
ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi 
balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru1; tomēr norāda, ka, 
lai šajā jomā nepieļautu korupciju un 
diskrimināciju, pirms šādu pasākumu 
veikšanas ir jāprasa, lai ražotāji un 
importētāji nodrošinātu atbilstību jau 
pastāvošajiem kritērijiem; un šajā sakarā 
ierosina Komisijai attiecināt šīs saistības uz 
Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām 
precēm;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina stingri uzraudzīt atbilstību 
pašlaik spēkā esošajiem augu aizsardzības 
produktu nosēdumu maksimālajiem 
atļautajiem līmeņiem uz augļiem un 
dārzeņiem, jo īpaši attiecībā uz precēm, 
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kas ievestas no trešām valstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzsver, ka, atļaujot izmantot augu 
aizsardzības produktus, ES ir 
jānodrošina, lai visā ES būtu vieni un tie 
paši nosacījumi un drošība;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā uz 
iekštelpu vides drošību un veselību, īpašu 
uzmanību pievēršot celtniecības materiālu 
īpašībām, ēku energoefektivitātei, kā arī 
to ķīmisko sastāvdaļu nekaitīgumam, 
kuras ietilpst aprīkojuma un mēbeļu 
sastāvā;

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt konsekventas ES 
vadlīnijas attiecībā uz iekštelpu vides 
drošību un veselību, integrējot attiecīgās 
pastāvošās politikas un nosakot 
identificētos veselībai kaitīgos faktorus, 
kas aprakstīti zinātniskajā atzinumā, kuru 
sniegusi Veselības un vides risku 
zinātniskā komiteja (SCHER), izmantojot 
PVO sliekšņus;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā uz 
iekštelpu vides drošību un veselību, īpašu 
uzmanību pievēršot celtniecības materiālu 
īpašībām, ēku energoefektivitātei, kā arī to 
ķīmisko sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras 
ietilpst aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā uz 
iekštelpu vides drošību un veselību, īpašu 
uzmanību pievēršot celtniecības materiālu 
īpašībām, ēku energoefektivitātei, kā arī to 
ķīmisko sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras 
ietilpst aprīkojuma un mēbeļu sastāvā; 
aicina īpašu uzmanību pievērst mazāk 
aizsargātām grupām, ko piesārņojošās 
vielas skar visvairāk, ieviešot pasākumus, 
lai samazinātu piesārņojošo vielu 
iedarbību iekštelpās veselības aizsardzības 
iestādēs un skolās, īstenojot labu iekštelpu 
gaisa kvalitātes pārvaldības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā 
uz iekštelpu vides drošību un veselību, 
īpašu uzmanību pievēršot celtniecības 
materiālu īpašībām, ēku 
energoefektivitātei, kā arī to ķīmisko 
sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras ietilpst 
aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;

9. atkārto savu lūgumu Komisijai ierosināt 
konkrētus pasākumus par iekštelpu gaisa 
kvalitāti, kas nodrošinātu, ka tiek ieviests 
augsts iekštelpu vides drošības un 
veselības aizsardzības līmenis, jo īpaši 
pārskatot direktīvu par celtniecības 
materiāliem, un iesniegt priekšlikumu par 
pasākumiem, lai palielinātu ēku 
energoefektivitāti, kā arī to ķīmisko 
sastāvdaļu nekaitīgumu, kuras ietilpst 
aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;
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Or. en

Grozījums Nr. 48
Evangelia Tzampazi

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt 
zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, 
kas palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā uz 
iekštelpu vides drošību un veselību, īpašu 
uzmanību pievēršot celtniecības materiālu 
īpašībām, ēku energoefektivitātei, kā arī to 
ķīmisko sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras 
ietilpst aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;

9. atkārto savu lūgumu Komisijai pēc 
iespējas ātrāk publicēt zaļo grāmatu par 
iekštelpu gaisa kvalitāti, kas palīdzētu 
noteikt vadlīnijas attiecībā uz iekštelpu 
vides drošību un veselību, īpašu uzmanību 
pievēršot celtniecības materiālu īpašībām, 
ēku energoefektivitātei, kā arī to ķīmisko 
sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras ietilpst 
aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;

Or. el

Grozījums Nr. 49
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a vērš Komisijas uzmanību uz prasību, 
kas minēta tā 2005. gada 23. februāra 
rezolūcijā par Eiropas Vides un veselības 
rīcības plānu 2004.-2010. gadam1, par to, 
lai rīcības plānā iekļautu jautājumu, kas 
saistīts ar veselību darbavietā; aicina 
uzraudzīt ar darba apstākļiem saistītos 
riska līmeņus darbavietā un ieviest labu 
praksi attiecībā uz veselības aizsardzību 
darbavietā;
1 OV C 304 E, 1.12.2005., 264. lpp.
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Or. fr

Grozījums Nr. 50
Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina saskaņā ar jaunākajām 
zinātnes atziņām noteikt vides kvalitātes 
standartus prioritārām vielām ūdenī un 
tos regulāri atjaunināt atbilstoši 
aktuālajiem zinātniskajiem uzskatiem;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver, ka dažas dalībvalstis ir 
veiksmīgi ieviesušas mobilās analīžu 
laboratorijas vai „zaļās ambulances”, lai 
nodrošinātu ātru un uzticamu diagnostiku 
attiecībā uz vides piesārņojumu 
sabiedriskajā un privātajā telpā; uzskata, ka 
Komisija varētu veicināt šo praksi 
dalībvalstīs, kurās vēl nav izveidots šāds 
tiešas iejaukšanās modelis piesārņotajā 
zonā;

10. uzsver, ka dažas dalībvalstis ir veiksmīgi 
ieviesušas mobilās analīžu laboratorijas vai 
„zaļās ambulances”, lai nodrošinātu ātru, 
uzticamu un rentablu diagnostiku attiecībā 
uz vides piesārņojumu sabiedriskajā un 
privātajā telpā; uzskata, ka Komisija varētu 
veicināt šo praksi dalībvalstīs, kurās vēl nav 
izveidots šāds tiešas iejaukšanās modelis 
piesārņotajā zonā;

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a pauž īpašu satraukumu par to, ka 
nav konkrētu tiesību normu, kas 
nodrošinātu to patērētāju produktu 
nekaitīgumu, kuri satur nanodaļiņas, un 
par Komisijas bezrūpīgo attieksmi pret 
nepieciešamību pārskatīt tiesisko 
regulējumu par nanodaļiņu izmantošanu 
patērētāju produktos, ņemot vērā to, ka 
tirgū parādās arvien lielāks skaits 
patērētāju produktu, kas satur 
nanodaļiņas; aicina Komisiju steidzami 
rīkoties, lai nodrošinātu, ka šādus 
produktus laiž tirgū tikai pēc tam, kad 
tiem veikti visaptveroši un atbilstoši 
nekaitīguma testi par visu to dzīves laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. konstatē, ka sabiedrībai noteiktās 
elektromagnētisko lauku robežas ir 
novecojušas, jo nav pielāgotas Padomes 
1999. gada 12. jūlija Ieteikumam 
1999/519/EK par ierobežojumiem plašas 
sabiedrības pakļaušanai 
elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz līdz 
300 GHz) un acīmredzami neņem vērā 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
attīstību, kā arī Eiropas Aģentūras 
rekomendācijas attiecībā uz vidi vai vēl 
stingrākas starojuma normas, ko 

12. konstatē, ka sabiedrībai noteiktās 
elektromagnētisko lauku robežas ir 
novecojušas, jo nav pielāgotas Padomes 
1999. gada 12. jūlija Ieteikumam 
1999/519/EK par ierobežojumiem plašas 
sabiedrības pakļaušanai 
elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz līdz 
300 GHz), acīmredzami neņem vērā 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
attīstību, kā arī Eiropas Aģentūras 
rekomendācijas attiecībā uz vidi vai vēl 
stingrākas starojuma normas, ko 
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pieņēmušas, piemēram, Beļģija, Itālija vai 
Austrija;

pieņēmušas, piemēram, Beļģija, Itālija vai 
Austrija, un nerisina jautājumus, kas 
saistīti ar mazāk aizsargātām grupām, 
piemēram, sievietēm stāvoklī, zīdaiņiem 
un bērniem; 

Or. en

Grozījums Nr. 54
Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka šo rīcības plānu varētu 
pilnveidot, ja pasākumus saistībā ar 
klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi 
attiecinātu uz cilvēka veselību, izstrādājot 
efektīvus pielāgošanās pasākumus, kas 
nepieciešami Kopienas līmenī, piemēram:

 sistemātiskas sabiedrības izglītošanas 
programmas un informētības 
palielināšana;

 klimata pārmaiņu pielāgošanās 
pasākumu iekļaušana sabiedrības 
veselības stratēģijās un programmās, 
piemēram, lipīgas un nelipīgas slimības, 
darba ņēmēju veselība un veselībai 
bīstamas dzīvnieku slimības;

 pienācīga uzraudzība ar mērķi agrīnā 
stadijā noteikt iespējamus slimību 
uzliesmojumus;

 ar veselības jautājumiem saistītas 
agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 
sistēmas;

 pastāvošo vides datu uzraudzības tīklu 
koordinācija ar slimību uzliesmojumu 
tīkliem;
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Or. en

Grozījums Nr. 55
John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a pauž nožēlu, ka paziņojuma „20 un 
20 līdz 2020. gadam — Eiropas iespējas 
saistībā ar klimata pārmaiņām”1

pašreizējā izmaksu, ieguvumu un 
ietekmes novērtējumā tiek ņemta vērā 
tikai pozitīvā ietekme uz veselību, ko rada 
gaisa piesārņojuma samazināšana, līdz 
2020. gadam par 20 % samazinot 
siltumnīcefekta gāzu emisijas; aicina 
Komisiju nodrošināt, lai tiktu steidzami 
izpētīta un Komisijas ietekmes vērtējumā 
iekļauta (papildu) pozitīvā ietekme uz 
veselību dažādos līmeņos saskaņā ar 
Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 
ieteikumiem līdz 2020. gadam par 25 % 
līdz 40 % samazināt mājsaimniecību 
emisijas un, iespējams, par 50 % vai 
vairāk siltumnīcefekta gāzu emisijas;
1  COM(2008)0030.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Vittorio Prodi un Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju pievērst uzmanību 
nopietnajām garīgās veselības 
problēmām, ņemot vērā pašnāvību skaitu 
Eiropas Savienībā, un paredzēt vairāk 
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resursu atbilstošu profilakses pasākumu 
un terapiju izstrādei;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver nepieciešamību pildīt saistības 
klimata jomā un veicināt riska novēršanas 
pasākumus ar novatorisku valsts 
pārvaldes politiku, ieskaitot, piemēram, 
profilaktisko monitoringu; vienlaikus vērš 
uzmanību uz to, ka Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāpastiprina civilās 
aizsardzības organizācijas un ārkārtas 
situāciju plānu koordinācija; šajā 
sakarībā atzīmē darbu, kas tiek veikts 
saistībā ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Starptautisko stratēģiju 
dabas katastrofu samazināšanai;

Or. nl

Grozījums Nr. 58
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju visaptverošā 
novērtējumā apsvērt papildu pozitīvo 
ietekmi uz veselību visās ES politikās, kas 
ir saistītas ar klimata pārmaiņām, jo īpaši 
tīru enerģiju, ilgtspējīgu transportu, 
ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu, tostarp 
dabas resursu saglabāšanu vai ilgtspējīgu 
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izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Roberta Angelilli

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju uzlabot apmācības 
programmas veselības nozares 
speciālistiem un tiem, kas iesaistīti 
starptautiskajā sadarbībā veselības 
nozarē, jo īpaši veicinot un attīstot IT 
sistēmas un tehnoloģijas, kas ļauj starp 
visiem veselības nozares operatoriem, 
ieskaitot valstu un starptautiskās iestādes, 
universitātes, pētniecības centrus un 
NVO, izplatīt informāciju un labas 
prakses piemērus;

Or. it

Grozījums Nr. 60
Hiltrud Breyer

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b atgādina, ka Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāsniedz atbalsts PVO 
Bērnu vides un veselības rīcības plānam 
Eiropā, lai to veicinātu gan ES, gan 
divpusējā attīstības politikā un lai 
veicinātu līdzīgus procesus ārpus PVO 
Eiropas reģiona;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Roberta Angelilli

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver, ka ir svarīgi izstrādāt 
novatoriskas apmācības shēmas, ieskaitot 
veselības nozares operatoru apmācības 
standartizāciju, lai attīstītu kopīgu 
zināšanu bāzi un veicinātu vienotu 
plānošanas pieeju, kas nodrošinātu 
dalībvalstu vienotu rīcību, tādējādi 
novēršot jebkādu programmu 
dubultošanos vai pārklāšanos;

Or. it

Grozījums Nr. 62
Anja Weisgerber

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu īpašo neaizsargātību;

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām, 
piemērojot pastāvošās zinātniskās riska 
novērtēšanas pieejas, kuras pastāvīgi 
jāpārbauda, ņemot vērā jaunus 
pārliecinošus zinātniskos pierādījumus un 
svarīgāko faktoru — bērnu īpašo 
neaizsargātību;

Or. en
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Grozījums Nr. 63
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu īpašo neaizsargātību;

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu un sieviešu stāvoklī īpašo 
neaizsargātību;

Or. hu

Grozījums Nr. 64
Péter Olajos

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu īpašo neaizsargātību;

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu un gados vecāku cilvēku īpašo 
neaizsargātību;

Or. hu

Grozījums Nr. 65
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides 
un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai” 
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu īpašo neaizsargātību;

14. iesaka Komisijai ne vēlā kā līdz 
2009. gadam un vides un veselības rīcības 
plāna „otrajai kārtai”, ņemot vērā piekto 
ministru konferenci 2009. gada beigās,
pārorientēt iniciatīvu par riskam 
pakļautajām iedzīvotāju grupām un 
izstrādāt jaunas riska novērtēšanas 
metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru —
bērnu īpašo neaizsargātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju savā otrajā rīcības 
plānā iekļaut pīlāru attiecībā uz 
iedarbības samazināšanu, kā noteikts 
Eiropas Vides un veselības stratēģijā 
(SCALE) (COM(2003)0338);

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Vittorio Prodi un Frédérique Ries

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju izstrādāt un 
nodrošināt instrumentus, ka sekmētu 
novatorisku risinājumu izstrādi un 
veicināšanu, kā uzsvērts Lisabonas darba 
kārtībā, lai mazinātu nopietnus riskus 
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veselībai, ko rada vides kaitīgie faktori;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a mudina Komisiju nekavējoties 
pieņemt lēmumu par priekšlikumu regulai 
par ES Solidaritātes fonda izveidi, jo 
Parlaments savu nostāju pieņēma jau 
2006. gada 18. maijā; uzskata, ka jaunā 
regula, kas kopā ar citiem pasākumiem 
pazeminās ES Solidaritātes fonda spēkā 
stāšanās sliekšņus, nodrošinās iespēju 
daudz efektīvāk, elastīgāk un ātrāk 
novērst kaitējumu, ko radījušas dabas vai 
cilvēka izraisītas katastrofas; uzsver, ka 
šāds finanšu instruments ir ļoti svarīgs jo 
īpaši tāpēc, ka tiek pieņemts, ka nākotnē 
dabas katastrofas notiks biežāk, daļēji 
klimata pārmaiņu dēļ;

Or. nl

Grozījums Nr. 69
Anne Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b tāpēc mudina Komisiju un 
dalībvalstis atzīt profilakses un 
piesardzības principa priekšrocības un 
izstrādāt un ieviest rīkus, kas ļauj paredzēt 
un novērst potenciālu vides un veselības 
apdraudējumu; iesaka Komisijai noteikt 
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sava rīcības plāna „otrā cikla” izmaksas 
un paredzēt atbilstošu finansējumu, 
aptverot lielu skaitu praktisku pasākumu, 
lai samazinātu vides ietekmi uz veselību 
un īstenotu profilakses un piesardzības 
pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a iesaka Komisijai, lai samazinātu 
vides kaitīgo ietekmi uz veselību, aicināt 
dalībvalstis ar nodokļu atlaidēm un/vai 
citiem ekonomiskiem stimuliem ieinteresēt 
tirgus dalībniekus uzlabot iekštelpu gaisa 
kvalitāti un samazināt elektromagnētiskā 
starojuma iedarbību savās ēkās, filiālēs 
un birojos; 

Or. hu

Grozījums Nr. 71
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b iesaka, Komisijai, ņemot vērā to, ka 
MVU ir ļoti svarīga loma Eiropā, sniegt 
tehnisko atbalstu MVU, lai tie varētu un 
lai tiem palīdzētu nodrošināt atbilstību 
saistošiem vides noteikumiem un lai tos 
mudinātu veikt citas izmaiņas, kas ir 
pozitīvas no vides veselības viedokļa un 
ietekmē uzņēmumu darbību;
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Or. hu

Grozījums Nr. 72
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.c iesaka Komisijai izstrādāt atbilstošas 
minimālās prasības, lai nodrošinātu 
iekštelpu gaisa kvalitāti jaunceļamās 
ēkās;

Or. hu

Grozījums Nr. 73
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.d iesaka, ka, piešķirot individuālu 
Eiropas Savienības atbalstu, Komisijai 
vajadzētu paturēt prātā tā ietekmi uz 
iekštelpu gaisa kvalitāti, 
elektromagnētiskā starojuma iedarbību 
un sevišķi apdraudētu sabiedrības grupu 
veselību individuālajos projektos līdzīgi 
tam, kā uzmanība tiek veltīta vides 
aizsardzības kritērijiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 74
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.e punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.e uzsver, ka ar klimata pārmaiņām 
saistītiem vides apsvērumiem būtu 
jāpiešķir lielāka nozīme visās Kopienas 
politikās; tāpēc iesaka, ka ietekmes 
novērtējumos pirms jauniem 
ieguldījumiem un atbalsta Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā klimata ietekmi uz 
veselību;

Or. hu
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Grozījums Nr. 75
Antonio De Blasio

Rezolūcijas priekšlikums
14.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.f uzsver, ka vides veselības 
informācijas sistēmām ir jānodrošina, lai 
būtu iespējams saistīt datus par vides 
kvalitāti un veselību, tādējādi palīdzot 
veikt pētījumus un turpmāku analīzi par 
savstarpējo saikni starp vides kvalitāti un 
cilvēku veselības stāvokli;

Or. hu
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