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Pozměňovací návrh 1
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá iniciativu Komise zavést v zájmu 
veřejného zdraví, a zejména zdraví dětí 
a mládeže, program EU „Ovoce do škol“, 
jehož cílem je zlepšit stravovací návyky, 
a tak i zdraví mladých občanů EU, jak je 
stanoveno v bílé knize ze 30. května 2007 
„Strategie pro Evropu týkající se 
zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou“ 
(KOM(2007)0279); v této souvislosti žádá, 
aby program podporoval výhradně 
opatření, jejichž cílem je distribuce 
čerstvých produktů, a z tohoto balíčku 
opatření byly vyloučeny hotové ovocné 
výrobky a přípravky, aby tak došlo ke 
skutečně účinné změně ve stravovacích 
návycích od hotových produktů 
k čerstvým;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Kathy Sinnott

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že rozsáhlé umísťování 
dětí do ústavů má škodlivé účinky na 
zdraví vzhledem k tomu, že podle statistik 
se dítě za každé tři měsíce, které stráví 
v ústavu, zpožďuje ve vývoji o jeden 
měsíc; naléhavě proto vyzývá, aby 
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finanční prostředky EU nepodporovaly 
rozsáhlé umísťování dětí do ústavů a dále 
k němu nepřispívaly, ale naopak 
financovaly služby v rámci rodiny 
a komunity.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. vítá skutečnost, že finanční 
prostředky přidělené na regionální 
politiku se v rozpočtu na rok 2009 zvýšily;

Or. hu

Pozměňovací návrh 4
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 12 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12b. upozorňuje na to, že ačkoliv se výdaje 
na cíle regionální politiky zvýšily, došlo 
nicméně ke snížení objemu finančních 
prostředků přidělených v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
na regionální konkurenceschopnost 
a zaměstnanost a na evropskou územní 
spolupráci a že obě tyto oblasti jsou pro 12 
nových členských států velmi důležité, 
a doporučuje proto, aby výše uvedené 
prostředky zůstaly přinejmenším na 
úrovni roku 2008 tak, aby částka na rok 
2009 zohledňovala roční inflaci;
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Or. hu

Pozměňovací návrh 5
Antonio De Blasio

Návrh stanoviska
Bod 12 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12c. doufá, že prostředky přidělené 
v rozpočtu na Fond solidarity Evropské 
unie, o nichž ještě nebylo rozhodnuto, se 
nesníží, ale naopak vzrostou, zejména 
s ohledem na počet přírodních katastrof, 
který se v posledních letech zvýšil;

Or. hu
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