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Τροπολογία 1
Dagmar Roth-Behrendt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για θέσπιση, προς όφελος της 
δημόσιας υγείας και ιδίως της υγείας των 
παιδιών και των νέων ανθρώπων, 
κοινοτικού προγράμματος διανομής 
φρούτων για τα σχολεία, με στόχο να 
βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες και 
επομένως η υγεία των νεαρών πολιτών 
της ΕΕ, όπως ήδη αναφέρεται στην 
Λευκή Βίβλο της 30ής Μαΐου 2007 με 
τίτλο "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για 
θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη 
Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την 
Παχυσαρκία"(COM(2007)0279· ζητεί εν 
προκειμένω το πρόγραμμα να προάγει 
μόνο μέτρα που να αποσκοπούν στην 
διανομή νωπών προϊόντων και να 
αποκλειστούν από αυτήν την δέσμη 
μέτρων τα έτοιμα προϊόντα φρούτων ή τα 
σκευάσματα φρούτων, ούτως ώστε η 
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών από 
έτοιμα σε νωπά προϊόντα να επιφέρει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Or. de

Τροπολογία 2
Kathy Sinnott

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει τις επιβλαβείς επιπτώσεις 
για την υγεία που έχει η ευρείας κλίμακας 
ιδρυματοποίηση των παιδιών, με 
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δεδομένες τις στατιστικές που 
καταδεικνύουν ότι κάθε τρίμηνο 
παραμονής ενός παιδιού σε ίδρυμα 
ισοδυναμεί με απώλεια ενός μηνός 
ανάπτυξης· κατά συνέπεια, τονίζει με 
έμφαση ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της 
ΕΕ θα πρέπει να διοχετεύονται στην 
οικογένεια και στις υπηρεσίες των 
κοινοτήτων και όχι στην υποστήριξη και 
διαιώνιση της ευρείας κλίμακας 
ιδρυματοποίησης των παιδιών.   

Or. en

Τροπολογία 3
Antonio De Blasio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2009 
αυξάνονται οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
διατίθενται για την περιφερειακή 
πολιτική·

Or. hu

Τροπολογία 4
Antonio De Blasio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, 
μολονότι οι δαπάνες για τους στόχους της 
περιφερειακής πολιτικής αυξήθηκαν, 
πραγματοποιήθηκαν μειώσεις των πόρων 
που διατίθενται στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης για την περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και 
την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και 
ότι αμφότεροι οι τομείς είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για τα 12 νέα κράτη μέλη, με 
αποτέλεσμα να συνιστά οι 
προαναφερόμενοι πόροι να παραμείνουν 
έστω στα επίπεδα του 2008, με τρόπο 
ώστε το ποσό για το 2009 να συμβαδίζει 
με τον ετήσιο πληθωρισμό· 

Or. hu

Τροπολογία 5
Antonio De Blasio

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12γ. ελπίζει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι 
που διατίθενται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλληλεγγύης και για τους οποίους δεν έχει 
ακόμη ληφθεί απόφαση, δεν θα μειωθούν, 
αλλά αντίθετα, θα αυξηθούν, ιδίως υπό το 
φως του αριθμού των φυσικών 
καταστροφών που τα τελευταία χρόνια 
σημείωσε αύξηση.

Or. hu
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