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Muudatusettepanek 1
Bogusław Sonik

Arvamuse projekt
Lõige -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. tervitab asjaolu, et Euroopa Liit saab 
võtta tõhusaid meetmeid keskkonnakaitse 
eesmärkide saavutamiseks, kuna
Lissaboni leping võimaldab rakendada 
vastuseks keskkonnapoliitika nõuetele 
uusi turupõhiseid vahendeid, nt 
ökomaksud, heitkogustega kauplemise 
süsteemi laiendamine, keskkonnatasud ja 
-toetused;

Or. pl

Muudatusettepanek 2
Bogusław Sonik

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab asjaolu, et keskkonnal on oluline 
koht kõikides ELi Lissaboni lepinguga 
seotud poliitikavaldkondades, sisaldades 
otseseid viiteid kliimamuutuste vastu 
võitlemisele rahvusvahelisel tasandil;

1. tervitab asjaolu, et keskkonnal on oluline 
koht kõikides ELi Lissaboni lepinguga 
seotud poliitikavaldkondades, sisaldades 
otseseid viiteid meetmete edendamisele 
rahvusvahelisel tasandil
keskkonnaprobleemide ja eelkõige
kliimamuutuste ja globaalse soojenemise 
vastu võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Bogusław Sonik

Arvamuse projekt
Lõige 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab seetõttu, et keskkonna-, 
rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja
Euroopa Parlamendi jaoks on esmatähtis 
võtta võimalikult kiiresti seisukoht 
komisjoni käesoleval aastal esitatud 
kliimamuutuste paketi suhtes;

3. rõhutab seetõttu, et Euroopa Parlamendi 
jaoks on esmatähtis võtta võimalikult 
kiiresti seisukoht komisjoni käesoleval 
aastal esitatud kliimamuutuste paketi 
suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Bogusław Sonik

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib rahuloluga, et Euroopa Liidu 
võim on märgatavalt tugevnenud 
rahvatervise valdkonnas, viidates 
tervishoiuteenustele piiriülestel aladel, 
tubaka ja alkoholi kuritarvitamisega seotud 
rahvatervise kaitset käsitlevatele 
meetmetele, välja arvatud õigusnormide ja 
eeskirjade ühtlustamine ning ravimite ja 
meditsiiniseadmetega seotud meetmed; 
tervitab asjaolu, et uue lepingu alusel saab 
rahvatervisepoliitikat kindlasti tõhusamalt 
rakendada;

4. märgib rahuloluga, et Euroopa Liidu 
võim on märgatavalt tugevnenud 
rahvatervise valdkonnas, viidates 
tervishoiuteenustele piiriülestel aladel, 
tubaka ja alkoholi kuritarvitamisega seotud 
rahvatervise kaitset käsitlevatele 
meetmetele ja tõsiste piiriüleste 
terviseohtude seire, nende eest varajase 
hoiatamise ja nende vastu võitlemise 
meetmetele, välja arvatud õigusnormide ja 
eeskirjade ühtlustamine ning ravimite ja 
meditsiiniseadmetega seotud meetmed; 
väljendab heameelt konkreetsete viidete 
üle algatustele, mille eesmärk on 
kehtestada suunised ja näitajad, 
korraldada parimate tavade vahetamist 
ning valmistada ette korrapäraseks 
järelevalveks ja hindamiseks vajalikke 
tegureid, millest tuleb Euroopa
Parlamenti täielikult teavitada; tervitab 
asjaolu, et uue lepingu alusel saab 
rahvatervisepoliitikat kindlasti tõhusamalt 
rakendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib rahuloluga, et Euroopa Liidu 
võim on märgatavalt tugevnenud 
rahvatervise valdkonnas, viidates 
tervishoiuteenustele piiriülestel aladel, 
tubaka ja alkoholi kuritarvitamisega seotud 
rahvatervise kaitset käsitlevatele 
meetmetele, välja arvatud õigusnormide ja 
eeskirjade ühtlustamine ning ravimite ja 
meditsiiniseadmetega seotud meetmed; 
tervitab asjaolu, et uue lepingu alusel 
saab rahvatervisepoliitikat kindlasti 
tõhusamalt rakendada;

4. märgib, et Euroopa Liidu võim on 
märgatavalt tugevnenud rahvatervise 
valdkonnas, viidates tervishoiuteenustele 
piiriülestel aladel, tubaka ja alkoholi 
kuritarvitamisega seotud rahvatervise 
kaitset käsitlevatele meetmetele ja ravimite 
ja meditsiiniseadmetega seotud 
meetmetele; 

Or. pl

Muudatusettepanek 6
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. juhib tähelepanu sellele, et arvestades 
suuremat keskendumist tervishoiuteenuste, 
ülepiiriliste haiguste ja kliimamuutuste
valdkonnale, peaks selliseid küsimusi 
võtma võimaluse korral arvesse kõikide 
ELi poliitika aspektide, eriti 
rahvusvaheliste kaubanduskokkulepete 
puhul;

5. juhib tähelepanu sellele, et arvestades 
suuremat keskendumist tervishoiuteenuste, 
piiriüleste haiguste, kolmandatest riikides 
lähtuvat suureneva pandeemia ohule ja 
uimastitarbimise valdkonnale, peaks 
selliseid küsimusi võtma võimaluse korral 
arvesse ELi poliitikas;

Or. pl
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Muudatusettepanek 7
Edite Estrela

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tervitab asjaolu, et lepinguga 
lisatakse seoses vajadusega kaitsta ja 
parandada keskkonda uus energeetikat 
puudutav jaotis (XX jaotis), mille 
eesmärkide hulka kuulub 
energiatõhususe edendamine ja taastuvate 
energiaallikate kasutamine; 

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Edite Estrela

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab, et liidu volituste selgitamine 
keskkonna, tervishoiu ja tarbijakaitsega 
seotud poliitikavaldkonnas toob endaga 
kaasa selgelt nähtava kasu Euroopa Liidu 
kodanikele, kuna see tugevdab säästva 
arengu edendamist liidus, 
tervishoiupoliitikat ja keskkonnakaitset;

Or. pt

Muudatusettepanek 9
Urszula Krupa

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. taunib Euroopa Liidu suutmatust 
teha küllaldasi edusamme tervishoiu, 
elunditega kauplemise ja 
tervishoiuteenustele, eelkõige väga 
spetsiifilistele naistele suunatud vähiravi 
teenustele juurdepääsu tagamise ja 
parandamise suhtes;

Or. pl


	722898et.doc

