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Muudatusettepanek 1
Dagmar Roth-Behrendt

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tervitab komisjoni ettepanekut luua 
rahvatervise ja eeskätt laste ja noorte 
tervise huvides puuvilja jagamise 
programm ELi koolides, selleks et 
parandada toitumisharjumusi ja seeläbi 
noorte ELi kodanike tervist, nagu 
kirjeldatud 30. mai 2007. aasta valges 
raamatus „Toitumise, ülekaalulisuse ja 
rasvumisega seotud terviseküsimustega 
tegelemise Euroopa strateegia” 
(KOM(2007)0279); nõuab sellega seoses, 
et programmiga edendataks ainult neid 
meetmeid, mille eesmärk on jagada 
värskeid tooteid, jättes meetmete paketist 
välja valmis puuviljatooted või -
valmistised, nii et mõju 
toitumisharjumuste muutmisele 
valmistoodetelt värsketele toodetele oleks 
võimalikult suur; 

Or. de

Muudatusettepanek 2
Kathy Sinnott

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab laiaulatusliku 
institutsionaliseerimise kahjulikku mõju 
laste tervisele, tuginedes uuringutele, 
millest nähtub, et iga 3 institutsioonis 
veedetud kuu kohta kaotab laps oma 
arengust 1 kuu; nõuab seetõttu, et ELi 
rahastamisega ei toetataks ega 
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pikendataks laiaulatuslikku laste 
institutsionaliseerimist, vaid rahastataks 
perekondlikke ja kohalikke teenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. tervitab asjaolu, et 
regionaalpoliitikale eraldatud summasid 
on 2009. aasta eelarves suurendatud;

Or. hu

Muudatusettepanek 4
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 12 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 b. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi 
regionaalpoliitika eesmärkide 
rahastamine on suurenenud, on siiski 
kärbitud Euroopa 
Regionaalarengufondist piirkondliku 
konkurentsivõime ja tööhõive ning 
Euroopa territoriaalse koostöö 
edendamiseks eraldatavaid summasid ja 
et mõlemad valdkonnad on väga olulised 
12 uuele liikmesriigile, ning soovitab 
seetõttu, et nimetatud assigneeringud 
peaksid jääma 2008. aasta tasemele 
vähemalt nii, et 2009. aasta summa peaks 
sammu aastainflatsiooniga;

Or. hu
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Muudatusettepanek 5
Antonio De Blasio

Arvamuse projekt
Lõige 12 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 c. loodab, et eelarveassigneeringuid 
Euroopa Solidaarsusfondi, mille suhtes 
veel ei ole otsust tehtud, ei vähendata, 
vaid hoopis suurendatakse, arvestades 
eriti viimastel aastatel kasvanud 
loodusõnnetuste arvu;

Or. hu
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