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Tarkistus 1
Bogusław Sonik

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. pitää ilahduttavana sitä, että Euroopan 
unioni voi jatkossa toteuttaa 
tehokkaampia toimia 
ympäristönsuojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi, koska Lissabonin 
sopimus antaa mahdollisuuden tarjota 
uusia markkinavälineitä, joilla vastataan 
ympäristöpolitiikan vaatimuksiin, kuten 
ympäristöverot, päästökauppajärjestelmän 
laajentaminen, ympäristömaksut ja 
avustukset.

Or. pl

Tarkistus 2
Bogusław Sonik

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Lissabonin sopimuksessa ympäristölle on 
annettu merkittävä asema kaikissa EU:n 
politiikoissa ja että siinä viitataan 
nimenomaisesti ilmastonmuutoksen 
torjuntaan kansainvälisellä tasolla;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Lissabonin sopimuksessa ympäristölle on 
annettu merkittävä asema kaikissa EU:n 
politiikoissa ja että siinä viitataan 
nimenomaisesti kansainvälisten 
toimenpiteiden edistämiseen 
ympäristöongelmien käsittelyssä ja 
erityisesti ilmastonmuutoksen ja 
maapallon lämpenemisen torjuntaan;

Or. en
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Tarkistus 3
Bogusław Sonik

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa näin ollen, että ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan ja Euroopan 
parlamentin on ensisijaisesti ilmaistava 
kantansa komission aikaisemmin tänä 
vuonna ehdottamaan 
ilmastonmuutospakettiin niin pian kuin 
käytännössä on mahdollista;

3. korostaa näin ollen, että Euroopan 
parlamentin on ensisijaisesti ilmaistava 
kantansa komission aikaisemmin tänä 
vuonna ehdottamaan 
ilmastonmuutospakettiin niin pian kuin 
käytännössä on mahdollista;

Or. en

Tarkistus 4
Bogusław Sonik

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin toimivaltuuksia on 
vahvistettu huomattavasti kansanterveyden 
alalla viittaamalla raja-alueiden 
terveydenhoitopalveluihin, 
kansanterveyden suojelua koskeviin 
toimiin tupakan ja alkoholin väärinkäytön 
alalla, lukuun ottamatta lainsäädännön ja 
määräysten yhdenmukaistamista, sekä 
lääkkeisiin liittyviin toimiin ja 
lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuihin 
laitteisiin; suhtautuu myönteisesti siihen, 
että kansanterveyspolitiikkaa voidaan 
selvästi harjoittaa tehokkaammin uuden 
perustamissopimuksen mukaan;

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin toimivaltuuksia on 
vahvistettu huomattavasti kansanterveyden 
alalla viittaamalla raja-alueiden 
terveydenhoitopalveluihin, 
kansanterveyden suojelua koskeviin 
toimiin tupakan ja alkoholin väärinkäytön 
sekä vakavien, rajatylittävien 
terveysuhkien seurannan, varhaisen 
varoittamisen ja torjunnan alalla, lukuun 
ottamatta lainsäädännön ja määräysten 
yhdenmukaistamista, sekä lääkkeisiin 
liittyviin toimiin ja lääketieteelliseen 
käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin; pitää 
ilahduttavana erityisiä viittauksia 
aloitteisiin, joiden tarkoituksena on luoda 
suuntaviivoja ja osoittimia, järjestää 
parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 
valmistella tarvittavia osatekijöitä 
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säännöllistä seurantaa ja arviointia 
varten, joista Euroopan parlamentille on 
tiedotettava täysimääräisesti, suhtautuu 
myönteisesti siihen, että 
kansanterveyspolitiikkaa voidaan selvästi 
harjoittaa tehokkaammin uuden 
perustamissopimuksen mukaan;

Or. en

Tarkistus 5
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee tyytyväisenä merkille, että 
Euroopan unionin toimivaltuuksia on 
vahvistettu huomattavasti kansanterveyden 
alalla viittaamalla raja-alueiden 
terveydenhoitopalveluihin, 
kansanterveyden suojelua koskeviin 
toimiin tupakan ja alkoholin väärinkäytön 
alalla, lukuun ottamatta lainsäädännön ja 
määräysten yhdenmukaistamista, sekä 
lääkkeisiin liittyviin toimiin ja 
lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuihin 
laitteisiin; suhtautuu myönteisesti siihen, 
että kansanterveyspolitiikkaa voidaan 
selvästi harjoittaa tehokkaammin uuden 
perustamissopimuksen mukaan;

4. panee merkille, että Euroopan unionin 
toimivaltuuksia on vahvistettu 
huomattavasti kansanterveyden alalla 
viittaamalla raja-alueiden 
terveydenhoitopalveluihin, 
kansanterveyden suojelua koskeviin 
toimiin tupakan ja alkoholin väärinkäytön 
alalla, sekä lääkkeisiin liittyviin toimiin ja 
lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuihin 
laitteisiin;

Or. pl

Tarkistus 6
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että kun otetaan huomioon, että 
terveyspalveluihin, rajaylittäviin 
sairauksiin ja ilmastonmuutokseen 
kiinnitetään yhä enemmän huomiota, 
tällaiset asiat olisi mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon EU:n politiikan 
kaikissa näkökohdissa, erityisesti 
kansainvälisissä kauppasopimuksissa;

5. korostaa, että kun otetaan huomioon, että 
terveyspalveluihin, rajaylittäviin 
sairauksiin, kasvavaan pandemiauhkaan 
kolmansista maista ja huumeiden 
käyttöön kiinnitetään yhä enemmän 
huomiota, tällaiset asiat olisi 
mahdollisuuksien mukaan otettava 
huomioon EU:n politiikoissa;

Or. pl

Tarkistus 7
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää ilahduttavana sitä, että 
sopimukseen on lisätty uusi osasto (osasto 
XX), jonka tavoitteisiin kuuluvat 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäminen 
ympäristön suojelua ja parantamista 
koskevan vaatimuksen mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 8
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että unionin toimivallan 
selventäminen ympäristöpolitiikan, 
kansanterveyden ja kuluttajansuojelun 
alalla tuo selviä hyötyjä unionin 
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kansalaisille, koska se vahvistaa kestävän 
kehityksen edistämistä unionissa, 
terveyspolitiikkaa ja ympäristönsuojelua;

Or. pt

Tarkistus 9
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. pahoittelee, että Euroopan unioni ei 
ole edistynyt riittävästi kansanterveyden, 
elinten laittoman kaupan ja 
terveyspalvelujen, erityisesti naisille 
tarkoitettujen hyvin erikoistuneiden 
syövän hoitopalvelujen saatavuuden 
varmistamisessa ja edistämisessä;

Or. pl
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