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Ändringsförslag 1
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 152 och 
174 i EG-fördraget, där målet är en hög 
nivå på skyddet för människors hälsa och 
miljön,

Or. fr

Ändringsförslag 2
Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Beaktandeled 5a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av hälsoprogrammet 
2008–2013,

Or. el

Ändringsförslag 3
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Det är intressant att EU sedan 2003 
bygger sin politik för folkhälsoskydd på ett 
närmare samarbete mellan hälso-, miljö-
och forskningsområdena, något som 
förhoppningsvis kommer att leda till att en 
verklig EU-strategi införs i fråga om 
miljöns inverkan på hälsan.

A. Det är intressant att EU sedan 2003 
bygger sin politik för folkhälsoskydd på ett 
närmare samarbete mellan hälso-, miljö-
och forskningsområdena, något som 
förhoppningsvis kommer att leda till att en 
konsekvent och integrerad EU-strategi 
införs i fråga om hälsan.
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Or. hu

Ändringsförslag 4
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. De åtgärder som EU vidtar i dag inom 
ramen för sin första handlingsplan – Den 
europeiska handlingsplanen för miljö och 
hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416), dvs. 
utveckling av indikatorer, utveckling av 
integrerad övervakning och utökad 
forskning, kommer troligen att förbättra 
förståelsen av kopplingarna mellan 
föroreningskällor och hälsoeffekter men de 
är uppenbarligen otillräckliga för att 
minska det växande antalet sjukdomar som 
är knutna till miljöfaktorer.

B. De åtgärder som EU vidtar i dag inom 
ramen för sin första handlingsplan – Den 
europeiska handlingsplanen för miljö och 
hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416), dvs. 
utveckling av indikatorer, utveckling av 
integrerad övervakning och utökad 
forskning, kommer troligen att förbättra 
förståelsen av kopplingarna mellan 
föroreningskällor och hälsoeffekter men de 
är uppenbarligen otillräckliga för att 
minska det växande antalet sjukdomar som 
är knutna till miljöfaktorer och kvaliteten 
på studier som bygger på nya mätningar 
snarare än omvärderar resultaten av 
tidigare projekt måste förbättras. Vidare 
bör också organisationer i civilsamhället 
som ägnar sig åt forskning om miljö och 
hälsa delta i detta arbete, jämte de 
traditionella forskningsinstitutionerna på 
området.

Or. hu

Ändringsförslag 5
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. De åtgärder som EU vidtar i dag inom 
ramen för sin första handlingsplan – Den 
europeiska handlingsplanen för miljö och 
hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416), dvs. 

B. De åtgärder som EU vidtar i dag inom 
ramen för sin första handlingsplan – Den 
europeiska handlingsplanen för miljö och 
hälsa 2004–2010 (KOM(2004)0416), dvs. 
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utveckling av indikatorer, utveckling av 
integrerad övervakning och utökad 
forskning, kommer troligen att förbättra 
förståelsen av kopplingarna mellan 
föroreningskällor och hälsoeffekter men de 
är uppenbarligen otillräckliga för att 
minska det växande antalet sjukdomar som 
är knutna till miljöfaktorer.

utveckling av indikatorer, utveckling av 
integrerad övervakning, insamling och 
utvärdering av relevanta uppgifter samt
utökad forskning, kommer att förbättra 
förståelsen av kopplingarna mellan 
föroreningskällor och hälsoeffekter men de 
är uppenbarligen otillräckliga för att 
minska det växande antalet sjukdomar som 
är knutna till miljöfaktorer.

Or. en

Ändringsförslag 6
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl Ba (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Cardiffprocessen – en politisk process 
som medger att miljöhänsyn integreras 
med andra politiska sakområden – har 
övergetts. 

Or. fr

Ändringsförslag 7
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. Det är så gott som omöjligt att göra 
någon halvtidsöversyn av den nämnda 
handlingsplanen eftersom den inte har 
något tydligt, kvantifierat mål och det 
dessutom fortfarande är svårt att fastställa 
den totala budgeten för planen.

C. Det är så gott som omöjligt att göra 
någon halvtidsöversyn av den nämnda 
handlingsplanen eftersom den inte har 
något tydligt, kvantifierat mål och det 
dessutom fortfarande är svårt att fastställa 
den totala budgeten för planen, vilken är 
klart otillräcklig för att planen ska kunna 
främjas på ett ändamålsenligt sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 8
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. I folkhälsoprogrammet (2008–2013) har 
man bl.a. som mål att ta itu med de 
traditionella faktorer som påverkar hälsan, 
dvs. livsmedel, tobak, alkohol och 
narkotika, varför denna handlingsplan 
(2004–2010) bör inriktas på vissa nya hot 
mot hälsan, t.ex. kvaliteten på inom- och 
utomhusluften, elektromagnetisk strålning, 
nanopartiklar och kemiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper (ämnen som 
klassats som cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska eller 
endokrinstörande).

D. I folkhälsoprogrammet (2008–2013) har 
man bl.a. som mål att ta itu med de 
traditionella faktorer som påverkar hälsan, 
dvs. livsmedel, tobak, alkohol och 
narkotika, varför denna handlingsplan 
(2004–2010) bör inriktas på vissa nya hot 
mot hälsan, t.ex. kvaliteten på inom- och 
utomhusluften, elektromagnetisk strålning, 
nanopartiklar och kemiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper (ämnen som 
klassats som cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska eller 
endokrinstörande) samt hälsorisker till 
följd av klimatförändringar.

Or. hu

Ändringsförslag 9
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. I folkhälsoprogrammet (2008–2013) har 
man bl.a. som mål att ta itu med de 
traditionella faktorer som påverkar hälsan, 
dvs. livsmedel, tobak, alkohol och 
narkotika, varför denna handlingsplan 
(2004–2010) bör inriktas på vissa nya hot 
mot hälsan, t.ex. kvaliteten på inom- och 
utomhusluften, elektromagnetisk strålning, 
nanopartiklar och kemiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper (ämnen som 

D. I folkhälsoprogrammet (2008–2013) har 
man bl.a. som mål att ta itu med de 
traditionella faktorer som påverkar hälsan, 
dvs. livsmedel, tobak, alkohol och 
narkotika, varför denna handlingsplan 
(2004–2010) bör inriktas på vissa nya hot 
mot hälsan samt därtill de avgörande 
miljöfaktorer som påverkar människors 
hälsa, t.ex. kvaliteten på inom- och 
utomhusluften, elektromagnetisk strålning, 
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klassats som cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska eller 
endokrinstörande).

nanopartiklar och kemiska ämnen med 
särskilt farliga egenskaper (ämnen som 
klassats som cancerogena, mutagena, 
reproduktionstoxiska eller 
endokrinstörande).

Or. en

Ändringsförslag 10
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Sjukdomar i andningsvägarna kommer 
på andra plats när det gäller dödsorsak, 
förekomst, utbredning och kostnader inom 
EU. Dessa sjukdomar är den vanligaste 
dödsorsaken bland barn under fem år och 
de fortsätter att öka, framför allt på grund 
av föroreningar i utom- och inomhusluften.

E. Sjukdomar i andningsvägarna kommer 
på andra plats när det gäller dödsorsak, 
förekomst, utbredning och kostnader inom 
EU. Dessa sjukdomar är den vanligaste 
dödsorsaken bland barn under fem år och 
de fortsätter att öka, framför allt på grund 
av föroreningar i utom- och inomhusluften 
(föroreningar från transporter, 
byggnaders kvalitet, användningen av 
möbler och rengöringsprodukter samt 
förekomsten av pollen).

Or. hu

Ändringsförslag 11
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Luftföroreningar som orsakas av fina 
partiklar och ozon på marknivå i 
synnerhet är ett betydande hot mot 
människors hälsa som påverkar barns 
utveckling och sänker den förväntade 
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livslängden i EU1.

Or. en

Ändringsförslag 12
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Gemenskapen bör göra mer – med 
respekt för subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna – för att 
motverka föroreningar inomhus eftersom 
EU-medborgarna i snitt tillbringar 
90 procent av sin tid inomhus.

F. Med hänvisning till frågan om miljö 
och hälsa i tätorter, särskilt 
inomhusluftens kvalitet, bör gemenskapen 
göra mer – med respekt för subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna – för att 
motverka föroreningar inomhus eftersom 
EU-medborgarna i snitt tillbringar 
90 procent av sin tid inomhus.

Or. hu

Ändringsförslag 13
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. Vid WHO:s ministerkonferenser om 
miljö och hälsa 2004 och 2007 betonades 
kopplingarna mellan kemiska 
föroreningsblandningar och ett visst antal 
besvär och kroniska sjukdomar, framför 
allt hos barn. Dessa farhågor tas också upp 
i de offentliga handlingarna från FN:s 
miljöprogram (UNEP) och Mellanstatligt 
forum för kemikaliesäkerhet (IFCS).

G. Vid WHO:s ministerkonferenser om 
miljö och hälsa 2004 och 2007 betonades 
kopplingarna mellan de komplicerade 
kombinerade effekterna av kemiska 
föroreningar och ett visst antal besvär och 
kroniska sjukdomar, framför allt hos barn. 
Dessa farhågor tas också upp i de 
offentliga handlingarna från FN:s 
miljöprogram (UNEP) och Mellanstatligt 
forum för kemikaliesäkerhet (IFCS).

                                               
1 Europas miljö, den fjärde utvärderingen – Europeiska miljöbyrån (lägg till datum)
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Or. hu

Ändringsförslag 14
Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Det kommer allt fler vetenskapliga 
bevis på att cancer i gallblåsan, 
bencancer, lungcancer, hudcancer, 
bröstcancer och andra cancerformer, 
orsakas av påverkan från kemiska ämnen, 
strålning, luftburna partiklar och andra 
miljöfaktorer.

Or. el

Ändringsförslag 15
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl K

Förslag till resolution Ändringsförslag

K. Mänsklig biologisk övervakning har 
stor betydelse som verktyg för att bedöma i 
vilken grad EU:s befolkning är exponerad 
för effekter av föroreningar, och 
Europaparlamentet har vid ett flertal 
tillfällen uttryckt det önskemål om att 
påskynda införandet av ett program för 
biologisk övervakning på EU-nivå som 
återfinns i punkt 3 i resolutionen av 
den 23 februari 2005 och i slutsatserna från 
rådets (miljö) möte den 20 december 2007.

K. Mänsklig biologisk övervakning har 
stor betydelse som verktyg för att bedöma i 
vilken grad EU:s befolkning är exponerad 
för effekter av föroreningar, och 
Europaparlamentet har vid ett flertal 
tillfällen uttryckt det önskemål om att 
påskynda införandet av ett program för 
biologisk övervakning på EU-nivå eller ett 
sammansatt program för övervakning av 
miljö och hälsa som bör inkludera 
biologisk övervakning som återfinns i 
punkt 3 i resolutionen av 
den 23 februari 2005 och i slutsatserna från 
rådets (miljö) möte den 20 december 2007.

Or. hu
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Ändringsförslag 16
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor och 
översvämningar, som är de vanligaste 
naturkatastroferna i EU, kan leda till 
ytterligare sjukdomar och dödsfall.

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor,
översvämningar och skogsbränder, som är 
de vanligaste naturkatastroferna i EU, kan 
leda till ytterligare sjukdomar, dålig hygien
och dödsfall.

Or. en

Ändringsförslag 17
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor och 
översvämningar, som är de vanligaste 
naturkatastroferna i EU, kan leda till 
ytterligare sjukdomar och dödsfall.

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor och 
översvämningar, som är de vanligaste 
naturkatastroferna i EU, kan leda till 
ytterligare sjukdomar (ökande risk för 
hudcarcinom och glaukom) och dödsfall.

Or. hu



AM\718063SV.doc 11/40 PE404.728v01-00

SV

Ändringsförslag 18
Evangelia Tzampazi

Förslag till resolution
Skäl L

Förslag till resolution Ändringsförslag

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor och 
översvämningar, som är de vanligaste 
naturkatastroferna i EU, kan leda till 
ytterligare sjukdomar och dödsfall.

L. Det är allmänt erkänt att 
klimatförändringarna i hög utsträckning 
kan bidra till att förvärra och öka 
förekomsten av vissa sjukdomar och att det 
ökande antalet värmeböljor och 
översvämningar, som är de vanligaste 
naturkatastroferna i EU, kan leda till 
ytterligare sjukdomar och dödsfall, 
samtidigt som åtgärder för att mildra 
klimatförändringarna har positiva 
hälsoeffekter.

Or. el

Ändringsförslag 19
Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Klimatförändringarna kommer att 
påverka människors hälsa i betydande 
omfattning, bland annat genom att 
påskynda utvecklingen av vissa 
infektions- och parasitsjukdomar, främst 
på grund av temperatur- och 
fuktighetsförändringar och deras 
inverkan på ekosystem, djur, växter, 
insekter, parasiter, urdjur, mikrober och 
virus. 

Or. el
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Ändringsförslag 20
Christa Klaß

Förslag till resolution
Skäl La (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

La. Ramdirektivet om vatten och dess 
särdirektiv innehåller tydliga 
bestämmelser om bevarande och 
återställande av hälsosamt vatten.

Or. de

Ändringsförslag 21
Péter Olajos

Förslag till resolution
Skäl M

Förslag till resolution Ändringsförslag

M. Miljömedicin är en ny medicinsk 
specialisering som bygger på en 
universitetsutbildning som ännu är alltför 
splittrad och ojämn enligt medlemsstaterna 
och som därför bör stödjas och främjas på 
EU-nivå.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. hu

Ändringsförslag 22
Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. Antalet människor som utsätts för 
lidande på grund av miljöfaktorer ökar 
och epidemiologiska metoder bör 
utvecklas för att ta fram en fullständig 
bild av sjukdomar som helt eller delvis 
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orsakas av miljöfaktorer.  

Or. el

Ändringsförslag 23
Roberta Angelilli

Förslag till resolution
Skäl Ma (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ma. I den senaste rapporten från 
WHO/UNEP (Aten den 24–26 april 2007) 
betonas behovet av att öka 
informationsutbytet, att göra befintliga 
nätverk mer ändamålsenliga och att ta 
fram nyskapande utbildningsverktyg i 
syfte att förbättra operatörernas 
kapacitetsbyggande och att se till att en 
sund metodologisk och strategisk linje 
tillämpas i hälsosektorn.

Or. it

Ändringsförslag 24
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet framhåller för 
kommissionen att ett program redan har 
genomförts inom WHO, genom vilket 
WHO:s medlemsstater upprättade egna 
nationella och lokala handlingsplaner om 
miljö och hälsa med särskilda mål och 
genomförandeplaner. Parlamentet 
rekommenderar därför att kommissionen 
ser över detta WHO-program som en 
möjlig modell som också kan fungera som 
en användbar förebild för 
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Europeiska unionen i framtiden.

Or. hu

Ändringsförslag 25
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att sluta kalla parlamentets 
inställning till handlingsplanen för miljö 
och hälsa stödjande, när parlamentet i 
själva verket har varit och fortfarande är 
mycket kritiskt till handlingsplanen 
eftersom den har nedgraderats till en 
forskningsplan. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Péter Olajos

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet beklagar djupt att 
kommissionen, och mer specifikt dess 
generaldirektorat för forskning, inte har 
sett till att det finns tillräcklig finansiering 
för mänsklig biologisk övervakning under 
år 2008 för att införa en sammanhållen 
strategi för biologisk övervakning i EU, 
vilket kommissionen har åtagit sig att göra 
inför medlemsstaterna och 
Europaparlamentet.

3. Europaparlamentet beklagar djupt att 
kommissionen, och mer specifikt dess 
generaldirektorat för forskning, inte har 
sett till att det finns tillräcklig finansiering 
för komplex övervakning av miljö och 
hälsa, i vilken biologisk övervakning 
ingår, under år 2008 för att införa en 
sammanhållen strategi för biologisk 
övervakning i EU, vilket kommissionen 
har åtagit sig att göra inför 
medlemsstaterna och Europaparlamentet.

Or. hu
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Ändringsförslag 27
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar även 
kommissionen att fram till 2010 uppfylla 
två avgörande mål som den själv 
fastställde 2004, nämligen dels att öka 
medborgarnas kännedom om 
miljöföroreningarna och deras effekter på 
hälsan, dels att granska och anpassa EU:s 
politik för att minska riskerna.

4. Europaparlamentet uppmanar även 
kommissionen att senast i juni 2009
uppfylla två avgörande mål som den själv 
fastställde 2004, nämligen dels att öka 
medborgarnas kännedom om 
miljöföroreningarna och deras effekter på 
hälsan, dels att granska och anpassa EU:s 
politik för att minska riskerna. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
genomföra de få praktiska åtgärder som 
återfinns i dess handlingsplan.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Péter Olajos

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar även 
kommissionen att fram till 2010 uppfylla 
två avgörande mål som den själv 
fastställde 2004, nämligen dels att öka 
medborgarnas kännedom om 
miljöföroreningarna och deras effekter på 
hälsan, dels att granska och anpassa EU:s 
politik för att minska riskerna.

4. Europaparlamentet uppmanar även 
kommissionen att fram till 2010 uppfylla 
två avgörande mål som den själv 
fastställde 2004 och att utforma och 
genomföra en fungerande
kommunikationsstrategi för dessa mål, 
nämligen dels att öka medborgarnas 
kännedom om miljöföroreningarna och 
deras effekter på hälsan, dels att granska 
och anpassa EU:s politik för att minska 
riskerna.

Or. hu
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Ändringsförslag 29
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att 
underlåtenhet att korrekt genomföra 
gemenskapens miljölagstiftning också får 
negativa konsekvenser för folkhälsan i 
Europa. Parlamentet rekommenderar 
bestämt att medlemsstaterna och 
kommissionen fullgör sina skyldigheter i 
fråga om att förverkliga 
gemenskapslagstiftningen. 

Or. fr

Ändringsförslag 30
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet fäster 
kommissionens uppmärksamhet på att det 
är lättast att väcka allmänhetens intresse 
på den nivå som ligger människor 
närmast, och att det därför är viktigt att 
regionala och lokala myndigheter och 
andra organ för att värna om att olika 
intressen spelar en aktiv roll och 
samarbetar nära med företrädare för den 
lokala icke-statliga sfären.

Or. hu
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Ändringsförslag 31
Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker att 
man först och främst bör se till sårbara 
grupper som gravida kvinnor, nyfödda, 
barn och äldre när miljöfaktorernas 
hälsopåverkan bedöms.

Or. el

Ändringsförslag 32
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera 
handlingsplanen som sådan och inte dölja 
bristen på åtgärder för att minska 
sjukdomsbördan genom att räkna upp 
åtgärder som har föreslagits oberoende av 
denna handlingsplan.

Or. en

Ändringsförslag 33
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att inte försvaga befintlig 
lagstiftning när den sammanställer 
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förslag till översyn av den på grund av 
påtryckningar från lobbyister eller 
regionala eller internationella 
organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
måste inhämta särskild sakkunskap i fråga 
om miljöns inverkan på hälsan och att detta 
måste ske på ett öppet, tvärvetenskapligt 
sätt där alla får möjlighet att uttrycka sig 
och där allmänhetens misstro gentemot 
organ och officiella expertkommittéer kan 
bemötas.

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
alltid måste ha en dynamisk och flexibel 
inställning till handlingsplanen och att 
det därför är mycket viktigt att inhämta 
särskild sakkunskap i fråga om miljöns 
inverkan på hälsan och att detta måste ske 
på ett öppet, tvärvetenskapligt sätt där alla 
får möjlighet att uttrycka sig och där 
allmänhetens misstro gentemot organ och 
officiella expertkommittéer kan bemötas.

Or. en

Ändringsförslag 35
Evangelia Tzampazi

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
måste inhämta särskild sakkunskap i fråga 
om miljöns inverkan på hälsan och att detta 
måste ske på ett öppet, tvärvetenskapligt 
sätt där alla får möjlighet att uttrycka sig 
och där allmänhetens misstro gentemot 
organ och officiella expertkommittéer kan 
bemötas.

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
måste inhämta särskild sakkunskap i fråga 
om miljöns inverkan på hälsan och att detta 
måste ske på ett öppet, tvärvetenskapligt 
sätt där alla får möjlighet att uttrycka sig 
och där allmänhetens misstro gentemot 
organ och officiella expertkommittéer kan 
bemötas. Parlamentet framhåller vikten 
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av att förbättra utbildningen av 
hälsoexperter och av utbyte av bästa 
metoder på gemenskapsnivå.

Or. el

Ändringsförslag 36
Jiří Maštálka

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
måste inhämta särskild sakkunskap i fråga 
om miljöns inverkan på hälsan och att detta 
måste ske på ett öppet, tvärvetenskapligt 
sätt där alla får möjlighet att uttrycka sig 
och där allmänhetens misstro gentemot 
organ och officiella expertkommittéer kan 
bemötas.

5. Europaparlamentet påminner om att EU 
måste inhämta särskild sakkunskap i fråga 
om miljöns inverkan på hälsan och att detta 
måste ske på ett öppet, tvärvetenskapligt 
sätt där alla får möjlighet att uttrycka sig 
och där allmänhetens misstro gentemot 
organ och officiella expertkommittéer kan 
bemötas, vilket skulle öka deras 
objektivitet och trovärdighet.

Or. en

Ändringsförslag 37
Jiří Maštálka

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet understryker att de 
senaste åren har utmärkts av verkliga 
framsteg inom miljöpolitiken, t.ex. när det 
gäller mängden luftföroreningar, förbättrad 
vattenkvalitet, politiken för insamling och 
återvinning av avfall, kontroll av kemiska 
produkter och förbudet mot blyhaltig 
bensin, men konstaterar samtidigt att EU:s 
politik fortfarande saknar en övergripande 
förebyggande strategi och att 

6. Europaparlamentet understryker att de 
senaste åren har utmärkts av verkliga 
framsteg inom miljöpolitiken, t.ex. när det 
gäller mängden luftföroreningar, förbättrad 
vattenkvalitet, politiken för insamling och 
återvinning av avfall, kontroll av kemiska 
produkter och förbudet mot blyhaltig 
bensin, men konstaterar samtidigt att EU:s 
politik fortfarande behöver en mer
övergripande förebyggande strategi och att 
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försiktighetsprincipen inte tillämpas. försiktighetsprincipen måste förstärkas. 
Parlamentet kräver dessutom att 
identifierade potentiella risker utvärderas 
objektivt.

Or. en

Ändringsförslag 38
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över kriterierna i sitt 
meddelande om försiktighetsprincipen i 
enlighet med EG-domstolens rättspraxis 
så att denna princip för åtgärder och 
säkerhet, som baseras på att tillfälliga och 
proportionerliga åtgärder vidtas, är basen
för gemenskapens politik för hälsa och 
miljö.

7. Europaparlamentet anser att 
försiktighetsprincipen, som presenteras i 
kommissionens 
meddelande KOM(2000)0001, ska 
tillämpas i riskhanteringsprocessen i fall 
där en betydande risk för barn och vuxna 
har slagits fast och där det inte finns 
någon vetenskaplig visshet och mer 
forskning krävs.

Or. de

Ändringsförslag 39
Jiří Maštálka

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över kriterierna i sitt 
meddelande om försiktighetsprincipen i 
enlighet med EG-domstolens rättspraxis så 
att denna princip för åtgärder och säkerhet, 
som baseras på att tillfälliga och 
proportionerliga åtgärder vidtas, ligger i 
grunden för gemenskapens politik för hälsa 
och miljö.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över kriterierna i sitt 
meddelande om försiktighetsprincipen i 
enlighet med EG-domstolens rättspraxis så 
att denna princip för åtgärder och säkerhet, 
som baseras på att tillfälliga och 
proportionerliga åtgärder vidtas, ligger i 
grunden för gemenskapens politik för hälsa 
och miljö. Parlamentet kräver dessutom 
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att fastställda möjliga risker utvärderas 
objektivt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att i och med 
att bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 
produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik (i enlighet med 
vad som föreskrivs i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
av den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach) och 
om inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet1), och uppmuntrar 
kommissionen att utöka denna skyldighet 
till att gälla gemenskapslagstiftningen för 
samtliga produkter.

8. Europaparlamentet anser att i och med 
att bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 
produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik, och uppmuntrar 
kommissionen att utöka denna skyldighet 
till att gälla gemenskapslagstiftningen för 
samtliga produkter.

Or. en

Ändringsförslag 41
Kartika Tamara Liotard, Caroline Lucas

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att i och med 
att bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 

Europaparlamentet anser att i och med att 
bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 

                                               
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, rättelse offentliggjord i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.
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produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik i enlighet med vad 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) och om inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet1, och 
uppmuntrar kommissionen att utöka denna 
skyldighet till att gälla 
gemenskapslagstiftningen för samtliga
produkter.

produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik i enlighet med vad 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) och om inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet1, och 
uppmuntrar kommissionen att utöka denna 
skyldighet till att gälla 
gemenskapslagstiftningen för samtliga 
produkter. Parlamentet anser att ökad 
användning av djurförsök inom ramen för 
handlingsplanen bör undvikas och full 
hänsyn tas till utveckling och användning 
av alternativa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jiří Maštálka

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet anser att i och med 
att bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 
produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik i enlighet med vad 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) och om inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet2, och 
uppmuntrar kommissionen att utöka denna 
skyldighet till att gälla 
gemenskapslagstiftningen för samtliga 
produkter.

8. Europaparlamentet anser att i och med 
att bevisbördan läggs på producenten eller 
importören när det gäller att visa att en 
produkt är ofarlig, blir det möjligt att föra 
en förebyggande politik i enlighet med vad 
som föreskrivs i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) och om inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet2. 
Parlamentet påpekar dock att det bör 
ställas krav på att producenter och 
importörer uppfyller de redan befintliga 
kriterierna innan ett sådant steg tas, för 
att förhindra korruption och 

                                                                                                                                                  
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, rättelse offentliggjord i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.
2 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1, rättelse offentliggjord i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.
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diskriminering på det här området och 
uppmuntrar kommissionen att utöka denna 
skyldighet till att gälla 
gemenskapslagstiftningen för samtliga 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 43
Christa Klaß

Förslag till resolution
Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet efterlyser en strikt 
övervakning av efterlevnaden av de 
högsta tillåtna nivåerna för rester av 
växtskyddsprodukter på frukt och 
grönsaker, i synnerhet i fråga om varor 
som importeras från tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 44
Christa Klaß

Förslag till resolution
Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Europaparlamentet betonar att EU 
måste se till att samma villkor och 
säkerhetskrav gäller i hela EU när
växtskyddsprodukter ges tillstånd och 
används. 

Or. de



PE404.728v01-00 24/40 AM\718063SV.doc

SV

Ändringsförslag 45
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta riktlinjer i fråga om 
säkerhet och hälsa i inomhusmiljöer med 
särskild tonvikt på byggnadsmaterials 
egenskaper, energieffektivitet i byggnader, 
säkerhet och oskadlighet hos kemiska 
komponenter som ingår i utrustning och 
byggnader.

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta sammanhängande 
EU-riktlinjer i fråga om säkerhet och hälsa 
i inomhusmiljöer, genom att integrera de 
befintliga politiska åtgärderna på området 
och ta itu med de främsta, fastställda
stressfaktorerna på hälsoområdet som 
beskrivs i det vetenskapliga yttrandet från 
den vetenskapliga kommittén för hälso-
och miljörisker (SCHER) med 
användning av WHO:s tröskelvärden för 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 46
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta riktlinjer i fråga om 
säkerhet och hälsa i inomhusmiljöer med 
särskild tonvikt vid byggnadsmaterials 
egenskaper, energieffektivitet i byggnader, 
säkerhet och oskadlighet hos kemiska 
komponenter som ingår i utrustning och 
byggnader.

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta riktlinjer i fråga om 
säkerhet och hälsa i inomhusmiljöer med 
särskild tonvikt vid byggnadsmaterials 
egenskaper, energieffektivitet i byggnader, 
säkerhet och oskadlighet hos kemiska 
komponenter som ingår i utrustning och 
byggnader. Parlamentet kräver att särskild 
hänsyn tas till sårbara grupper, som är 
mest mottagliga för föroreningar, genom 
åtgärder för att minska exponeringen för 
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miljöförorenande ämnen inomhus inom 
hälso- och sjukvården och i skolor genom 
tillämpning av sunda förfaranden för att 
se till att inomhusluften håller en hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 47
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta riktlinjer i fråga om
säkerhet och hälsa i inomhusmiljöer med 
särskild tonvikt på byggnadsmaterials 
egenskaper, energieffektivitet i byggnader, 
säkerhet och oskadlighet hos kemiska 
komponenter som ingår i utrustning och 
byggnader.

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska lägga fram 
konkreta åtgärder om kvaliteten på 
inomhusluften som garanterar ett gott 
skydd för säkerhet och hälsa i 
inomhusmiljöer, särskilt när den ser över 
direktivet om byggprodukter, och att 
föreslå åtgärder för att öka
energieffektivitet i byggnader, säkerhet och 
oskadlighet hos kemiska komponenter som 
ingår i utrustning och byggnader.

Or. en

Ändringsförslag 48
Evangelia Tzampazi

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen ska offentliggöra en 
grönbok om kvaliteten på inomhusluften i 
syfte att utarbeta riktlinjer i fråga om 
säkerhet och hälsa i inomhusmiljöer med 
särskild tonvikt vid byggnadsmaterials 

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran 
om att kommissionen så snart som möjligt 
ska offentliggöra en grönbok om kvaliteten 
på inomhusluften i syfte att utarbeta 
riktlinjer i fråga om säkerhet och hälsa i 
inomhusmiljöer med särskild tonvikt vid 
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egenskaper, energieffektivitet i byggnader, 
säkerhet och oskadlighet hos kemiska 
komponenter som ingår i utrustning och 
byggnader.

byggnadsmaterials egenskaper, 
energieffektivitet i byggnader, säkerhet och 
oskadlighet hos kemiska komponenter som 
ingår i utrustning och byggnader.

Or. el

Ändringsförslag 49
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet uppmärksammar
kommissionen på dess krav i punkt 22 i 
dess resolution av den 23 februari 2005 
om den europeiska handlingsplanen för 
miljö och hälsa 2004–20101 att frågan om 
hälsa på arbetsplatsen ska tas upp i 
handlingsplanen. Parlamentet kräver att 
arbetsvillkorsrelaterade risknivåer på 
arbetsplatsen övervakas och att bästa 
metoder för hälsoskydd i arbetet 
upprättas.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Christa Klaß

Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet kräver att 
miljökvalitetsnormer för prioriterade 
ämnen i vatten fastställs i enlighet med de 
senaste vetenskapliga rönen och 
regelbundet uppdateras med de senaste 

                                               
1 EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
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vetenskapliga rönen.

Or. de

Ändringsförslag 51
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet understryker att 
vissa medlemsstater framgångsrikt har 
infört mobila analyslaboratorier, s.k. gröna 
ambulanser, för att snabbt och tillförlitligt 
kunna fastställa föroreningsnivåerna i 
offentliga och privata miljöer, och anser att 
kommissionen skulle kunna främja denna 
metod hos de medlemsstater som ännu inte 
börjat använda den för att ingripa direkt på 
den förorenade platsen.

10. Europaparlamentet understryker att 
vissa medlemsstater framgångsrikt har 
infört mobila analyslaboratorier, s.k. gröna 
ambulanser, för att snabbt, tillförlitligt och 
kostnadseffektivt kunna fastställa 
föroreningsnivåerna i offentliga och privata 
miljöer, och anser att kommissionen skulle 
kunna främja denna metod hos de 
medlemsstater som ännu inte börjat 
använda den för att ingripa direkt på den 
förorenade platsen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet är särskilt oroat 
över avsaknaden av särskilda 
lagbestämmelser för att se till att 
konsumentprodukter som innehåller 
nanopartiklar är säkra och 
kommissionens milda inställning till 
behovet av att se över den rättsliga ramen 
om användning av nanopartiklar i 
konsumentprodukter, mot bakgrund av 
det ökande antalet konsumentprodukter 
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som innehåller nanopartiklar som 
kommer ut på marknaden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att snarast vidta 
åtgärder för att se till att sådana 
produkter inte kan marknadsföras förrän 
de har genomgått heltäckande och 
lämpliga säkerhetstest under hela 
livscykeln.

Or. en

Ändringsförslag 53
Frédérique Ries, Antonios Trakatellis

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet konstaterar att de 
exponeringsgränser för elektromagnetiska 
fält som har fastställts för allmänheten är 
föråldrade och inte uppdaterade sedan 
rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0–300 GHz)1 och
uppenbarligen inte tar hänsyn till 
informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling och 
för övrigt inte heller tar hänsyn till de 
strängare normer som t.ex. har införts av 
Belgien, Italien och Österrike.

12. Europaparlamentet konstaterar att de 
exponeringsgränser för elektromagnetiska 
fält som har fastställts för allmänheten är 
föråldrade och inte uppdaterade sedan 
rådets rekommendation 1999/519/EG av 
den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0–300 GHz)1,
uppenbarligen inte tar hänsyn till 
informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling och 
för övrigt inte heller tar hänsyn till de 
strängare normer som t.ex. har införts av 
Belgien, Italien och Österrike eller till 
sårbara grupper som gravida kvinnor, 
nyfödda och barn.

Or. en

                                               
1 EGT L 199, 30.7.1999, s. 59.
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Ändringsförslag 54
Frédérique Ries 

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet framhåller att 
denna handlingsplan skulle vinna på att 
åtgärderna i fråga om 
klimatförändringarnas negativa effekter 
utvidgas till att omfatta människors hälsa 
genom att verkningsfulla 
anpassningsåtgärder utarbetas på 
gemenskapsnivå, såsom
● systematiska folkbildningsprogram och 
medvetenhetshöjande åtgärder,

● integration av anpassningsåtgärder för 
klimatförändringar med 
folkhälsostrategier och -program, såsom 
smittsamma och icke smittsamma 
sjukdomar, arbetstagares hälsa och 
hälsovådliga djursjukdomar,
● ordentlig övervakning i syfte att 
upptäcka sjukdomsutbrott på ett tidigt 
stadium,
● system för tidig varning och respons på 
hälsoområdet, och
● samordning mellan befintliga nätverk 
för övervakning av miljödata och nätverk 
om sjukdomsutbrott.

Or. en

Ändringsförslag 55
John Bowis

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet beklagar att man 
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i den aktuella kostnads- och 
nyttoanalysen av ”Två gånger 20 procent
till 2020: Europas möjligheter i samband 
med klimatförändringarna”1 endast tar 
upp hälsofördelarna med minskade 
luftföroreningar vid en reduktion av 
utsläppen av växthusgaser med 20 procent
till 2020. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de 
(underordnade) fördelaktiga 
hälsoaspekterna vid olika 
ambitionsnivåer, i linje med den 
internationella panelens för 
klimatförändringar rekommendation om 
inhemska minskningar av utsläppen av 
växthusgaser med 25–40 procent liksom 
möjligen 50 procent eller mer till 2020, 
snarast undersöks och omformas till en 
konsekvensbedömning av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att ta hänsyn till de 
allvarliga psykiska hälsoproblemen, med 
tanke på antalet självmord i EU, och att 
anslå större resurser till att utveckla
lämpliga strategier och metoder för att 
förebygga dem.

Or. en

                                               
1 KOM(2008)0030.
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Ändringsförslag 57
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar vikten av 
att fullgöra gjorda åtaganden på 
klimatområdet och uppmuntra åtgärder 
för att förebygga risker genom en 
nyskapande politik för den offentliga 
förvaltningen, som till exempel inkluderar 
preventiv övervakning. Parlamentet 
framhåller samtidigt att kommissionen 
och medlemsstaterna bör förbättra 
samordningen av 
räddningstjänstorganisationen och 
katastrofplaneringen. Parlamentet 
noterar i det sammanhanget arbetet med 
programmet för FN:s internationella 
strategi för att minska risken för 
katastrofer.

Or. nl

Ändringsförslag 58
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att göra en heltäckande 
bedömning av de underordnade 
hälsofördelarna med alla EU:s politiska 
åtgärder i fråga om 
klimatförändringarna, i synnerhet ren 
energi, hållbara transporter, hållbar 
konsumtion och produktion, inklusive 
bevarande eller hållbar användning av 
naturtillgångar.
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Or. en

Ändringsförslag 59
Roberta Angelilli

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra 
utbildningsprogrammen för vårdanställda 
och personal som deltar i internationellt 
samarbete inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, speciellt genom att 
främja och utveckla IT- och 
telekommunikationssystem och tekniker 
som gör det möjligt att sprida information 
och bästa metoder till alla aktörer i 
hälsosektorn, däribland nationella och 
internationella institutioner, universitet, 
forskningscentrum och icke-statliga 
organisationer.

Or. it

Ändringsförslag 60
Hiltrud Breyer

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet upprepar att 
kommissionen och medlemsstaterna bör 
stödja WHO:s handlingsplan för barns 
miljö och hälsa i Europa, och främja den 
både genom EU och den bilaterala 
utvecklingspolitiken, och uppmuntra 
liknande processer utanför WHO Europa.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Roberta Angelilli

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet betonar vikten av 
att ta fram nyskapande utbildningsplaner 
och standardisera den utbildning som 
aktörer i hälsosektorn erbjuds, i syfte att 
skapa en gemensam kunskapsbas och 
främja en gemensam planeringsstrategi 
som skapar enhetlighet mellan 
medlemsstaternas åtgärder, så att 
dubbelarbete och överlappande program 
undviks.

Or. it

Ändringsförslag 62
Anja Weisgerber

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar
hänsyn till barns särskilda känslighet.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper genom att 
använda befintliga vetenskapliga 
riskbaserade strategier, som kontinuerligt 
ska stämmas av mot nya vetenskapliga 
rön med hänsyn till barns särskilda
känslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 63
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns särskilda känslighet.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns och gravida kvinnors
särskilda känslighet.

Or. hu

Ändringsförslag 64
Péter Olajos

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns särskilda känslighet.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa, på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns och äldres särskilda 
känslighet.

Or. hu

Ändringsförslag 65
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 14
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att (inför 2010 planera en 
andra omgång av handlingsplanen för miljö 
och hälsa), på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns särskilda känslighet.

14. Europaparlamentet rekommenderar 
kommissionen att (senast i juni 2009
planera en andra omgång av 
handlingsplanen för miljö och hälsa inför 
den femte ministerkonferensen i slutet av 
2009), på nytt inrikta sina initiativ mot 
känsliga befolkningsgrupper och utveckla 
nya riskbedömningsmetoder som tar 
hänsyn till barns särskilda känslighet.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att med sin andra 
handlingsplan införliva pelaren om 
minskad exponering för föroreningar i 
europeiska strategin för miljö och hälsa 
(SCALE) (KOM(2003)0338).

Or. fr

Ändringsförslag 67
Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att arbeta fram och 
tillhandahålla instrument som leder till att 
nyskapande lösningar utvecklas och 
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främjas, vilket betonas i Lissabonmålen, 
för att minimera de stora hälsorisker som 
miljöstressorer medför.

Or. en

Ändringsförslag 68
Lambert van Nistelrooij

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar rådet 
att utan dröjsmål fatta beslut om förslaget 
till ett regelverk för EU:s solidaritetsfond, 
eftersom parlamentet antog sin
ståndpunkt redan den 18 maj 2006. 
Parlamentet anser att det nya regelverket, 
som tillsammans med andra åtgärder 
kommer att sänka trösklarna för när EU:s 
solidaritetsfond träder i kraft, kommer att 
göra det möjligt att mer effektivt och 
flexibelt mildra skadorna av 
naturkatastrofer och katastrofer som 
orsakats av människor. Parlamentet 
betonar att ett sådant 
finansieringsinstrument är mycket viktigt, 
i synnerhet eftersom man tror att 
naturkatastroferna kommer att bli mer 
vanligt förekommande i framtiden, delvis 
på grund av klimatförändringarna.  

Or. nl

Ändringsförslag 69
Anne Ferreira

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att 
tillstå att det finns fördelar med 
principerna om förebyggande och 
försiktighet och att ta fram och använda 
verktyg som gör det möjligt att förutse och 
motverka potentiella hot mot miljö och 
hälsa. Parlamentet rekommenderar att 
kommissionen bekostar den ”andra 
delen” av denna handlingsplan och ser 
till att den får tillräcklig finansiering som 
omfattar ett stort antal praktiska åtgärder 
i syfte att minska miljöeffekterna på 
hälsan och genomföra förebyggande 
åtgärder och försiktighetsåtgärder.  

Or. fr

Ändringsförslag 70
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet rekommenderar 
att kommissionen uppmanar 
medlemsstaterna att genom 
skattelättnader och/eller andra 
ekonomiska incitament få 
marknadsaktörerna intresserade av att 
förbättra inomhusluftens kvalitet och 
minska exponeringen för 
elektromagnetisk strålning i sina 
byggnader, filialer och kontor, i syfte att 
minska de hälsovådliga miljöeffekterna.

Or. hu
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Ändringsförslag 71
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet rekommenderar 
att kommissionen ger små och medelstora 
företag tekniskt stöd för att göra det 
möjligt för dem, och hjälpa dem, att 
efterleva bindande regelverk för miljö och 
hälsa och uppmuntra dem att göra andra 
förändringar som är positiva från miljö-
och hälsosynpunkt och påverkar företags 
verksamhet, eftersom små och medelstora 
företag har en avgörande ekonomisk 
betydelse i Europa.

Or. hu

Ändringsförslag 72
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14c. Europaparlamentet rekommenderar 
att kommissionen ställer upp lämpliga 
minimikrav för att trygga kvaliteten på 
inomhusluften i nya byggnader.

Or. hu

Ändringsförslag 73
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14d (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14d. Europaparlamentet rekommenderar 
att kommissionen, när den ger enskilt stöd 
från Europeiska unionen, har dess 
inverkan på inomhusluftens kvalitet, 
exponeringen för elektromagnetisk 
strålning och hälsosituationen hos 
särskilt utsatta befolkningsgrupper i 
åtanke i samband med de enskilda 
projekten på ett liknande sätt som för 
miljöskyddskriterierna.

Or. hu

Ändringsförslag 74
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14e. Europaparlamentet betonar att 
hälsohänsyn i förbindelse med 
klimatförändringar också bör tillmätas 
större vikt i gemenskapens politik. 
Parlamentet rekommenderar därför att 
kommissionen också tar hänsyn till 
klimatets hälsopåverkan i sina 
konsekvensbedömningar inför 
nyinvesteringar och stödåtgärder.

Or. hu

Ändringsförslag 75
Antonio De Blasio

Förslag till resolution
Punkt 14f (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14f. Europaparlamentet understryker att 
informationssystemen om miljö och hälsa 
måste göra det möjligt att sammankoppla 
uppgifter om miljökvalitet och hälsa, för 
att på så sätt understödja forskningen och 
den vidare analysen av sambandet mellan 
miljöns kvalitet och människors hälsa.

Or. hu
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