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Изменение 1
Dagmar Roth-Behrendt

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. приветства предложението на 
Комисията за създаване на програма 
за плодове в училищата в интерес на 
общественото здраве, и по-специално 
на здравето на децата и младите 
хора, с цел да се подобрят 
хранителните навици и следователно 
здравето на младите граждани на ЕС, 
както вече беше посочено в Бялата 
книга от 30 май 2007 г., озаглавена 
„Стратегия за Европа относно 
здравните въпроси, свързани с 
храненето, наднорменото тегло и 
затлъстяването” (COM(2007)0279); в 
тази връзка призовава за насърчаване 
с програмата само на мерки за 
разпределение на пресни плодове, като 
от този пакет от мерки се изключат 
готовите плодови продукти или 
плодовите заготовки, така че 
промяната в хранителните навици 
от готови към пресни продукти да 
настъпи с пълна сила;

Or. de

Изменение 2
Kathy Sinnott

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава отрицателните 
последици за здравето вследствие на 
широкомащабното настаняване на 
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деца в домове за отглеждане, като се 
вземе под внимание статистиката, 
според която едно дете губи един 
месец от развитието си на всеки три 
месеца, прекарани в дом за 
отглеждане; следователно призовава 
настоятелно за финансиране от 
страна на ЕС не на 
широкомащабното настаняване на 
деца в домове за отглеждане, а на 
семейството и обществените услуги 
по места.

Or. en

Изменение 3
Antonio De Blasio

Проектостановище
Параграф 12 a (нов)

Проектостановище Изменение

12a. приветства факта, че 
финансирането, разпределяно за 
регионалната политика, е увеличено в 
бюджета за 2009 г.;

Or. hu

Изменение 4
Antonio De Blasio

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. обръща внимание на факта, че 
въпреки увеличаването на средствата 
за целите на регионалната политика 
е налице намаляване на 
финансирането, разпределяно в 
рамките на Европейския фонд за 
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регионално развитие за регионалната 
конкурентоспособност и заетост и за 
европейското териториално 
сътрудничество, и че тези две 
области са от голямо значение за 12-
те нови държави-членки, и 
следователно препоръчва 
горепосочените средства да запазят 
най-малко равнището си от 2008 г. по 
такъв начин, че сумата за 2009 г. да 
отчете годишната инфлация;

Or. hu

Изменение 5
Antonio De Blasio

Проектостановище
Параграф 12 в (нов)

Проектостановище Изменение

12в. изразява надежда, че 
бюджетните средства, разпределяни 
за Европейския фонд за солидарност, 
за които все още не е взето решение, 
няма да намалеят, а напротив – че ще 
се увеличат във връзка с 
многобройните природни бедствия, 
които нараснаха през последните 
години;

Or. hu
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