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Tarkistus 1
Dagmar Roth-Behrendt

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisenä komission aloitetta 
käynnistää kansanterveyden alalla ja 
erityisesti lasten ja nuorten terveyttä 
varten EU:n kouluhedelmäohjelma, jolla 
parannetaan nuorten EU-kansalaisten 
ravitsemustottumuksia ja siten myös 
heidän terveyttään, kuten jo 30 päivänä 
toukokuuta 2007 annetussa valkoisessa 
kirjassa "Ravitsemukseen, ylipainoon ja 
lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä 
koskeva eurooppalainen strategia" 
(KOM(2007)0279 esitettiin;   kehottaa 
tässä yhteydessä siihen, että ohjelmalla 
tuettaisiin ainoastaan tuoreiden 
hedelmien jakamiseen toimia ja että 
hedelmäpohjaiset valmistuotteet ja 
hedelmäpohjaiset tuotteet jätettäisiin pois 
toimenpidepaketista, jotta 
ravitsemustottumusten siirtyminen 
valmistuotteista tuoretuotteisiin voi 
vaikuttaa mahdollisimman 
täysipainoisesti; 

Or. de

Tarkistus 2
Kathy Sinnott

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa laajan mittakaavan 
laitoshoidon haittavaikutuksia lapsiin, 
sillä tilastojen mukaan kolme 
laitoshoidossa vietettyä kuukautta 
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jarruttaa lapsen kehitystä yhdellä 
kuukaudella; pyytää siksi, että EU:n 
määrärahoilla ei tuettaisi ja säilytettäisi 
lasten laajan mittakaavan laitoshoitoa 
vaan rahoitettaisiin perheitä ja 
yhteisöperusteisia palveluja;

Or. en

Tarkistus 3
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
12 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 a. pitää myönteisenä, että 
aluepolitiikan rahoitusta aiotaan lisätä 
vuoden 2009 talousarviossa;

Or. hu

Tarkistus 4
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
12 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 b. muistuttaa, että vaikka 
aluepolitiikan tavoitteita koskevat menot 
ovat kasvaneet, Euroopan 
aluekehitysrahastossa on kuitenkin 
vähennetty alueelliseen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden sekä Euroopan alueellisen 
yhteistyön rahoitusta ja että nämä alat 
ovat hyvin merkittäviä kahdelletoista 
uudelle jäsenvaltiolle, ja suosittelee siksi, 
että edellä mainitut menoerät olisi 
pidettävä vähintään vuoden 2008 tasolla 
siten, että vuoden 2009 määrissä otetaan 
huomioon inflaation vauhti;
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Or. hu

Tarkistus 5
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
12 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

12 c. toivoo, että Euroopan 
solidaarisuusrahaston rahoitusta, josta ei 
ole vielä päätetty, ei vähennetä vaan että 
niitä lisätään etenkin viime vuosien 
aikana yleistyneiden luonnonkatastrofien 
perusteella;

Or. hu


	738916fi.doc

