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Módosítás 1
Dagmar Roth-Behrendt

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) Üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy a 
közegészségügyi érdekek és különösen a 
gyerekek és fiatalok egészsége érdekében 
európai uniós iskolagyümölcs-programot 
hoznak létre, melynek célja a fiatal uniós 
polgárok étkezési szokásainak és ezáltal 
egészségének javítása, ahogyan azt a 
2007. május 30-i „A táplálkozással, 
túlsúllyal és elhízással kapcsolatos 
egészségügyi kérdésekre vonatkozó 
európai stratégiáról” szóló fehér 
könyvben leírták (COM(2007)0279); ezzel 
kapcsolatosan felszólít, hogy csak a friss 
termékek szétosztására vonatkozó 
intézkedéseket támogassa a program, a 
gyümölcsös késztermékeket vagy 
gyümölcskészítményeket zárják ki az 
intézkedéscsomagból, hogy maximális 
hatást érjen el az étkezési szokások 
megváltoztatása terén a késztermékek 
felől a friss termékek irányába;

Or. de

Módosítás 2
Kathy Sinnott

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) Hangsúlyozza a gyerekek 
nagymértékű intézményi elhelyezésének 
az egészségre gyakorolt káros hatásait; 
egyes statisztikák szerint az intézményben 
töltött minden három hónap egy hónappal 
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veti vissza a gyermeket a fejlődésben; 
ezért sürgeti, hogy ne támogassák európai 
uniós forrásokból a gyermekek 
intézménybe kerülését, hanem 
támogassák a családi és közösségi alapú 
szolgáltatásokat.

Or. en

Módosítás 3
Antonio De Blasio

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(12a) üdvözli, hogy a 2009-es év 
költségvetése keretében emelkedett a 
regionális politikai kiadásokra szánt 
összeg;

Or. hu

Módosítás 4
Antonio De Blasio

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(12b) noha a regionális politika céljaira 
szánt keret összességében emelkedett, 
felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap keretén belül a 
regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás, valamint az Európai 
Területi Együttműködés céljára szánt 
összegek annak ellenére csökkentek, hogy 
mindkét terület kiemelkedő fontossággal 
bír a 12 új tagállam számára, ezért 
javasolja, hogy a fent említett összegek 
értéke legalább a 2008-as évi szinten 
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maradjon, olyan módon, hogy a 2009. évi 
összeg az éves infláció mértékét kövesse;

Or. hu

Módosítás 5
Antonio De Blasio

Véleménytervezet
12 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(12c) abbéli reményét fejezi ki, hogy az 
Európai Szolidaritási Alap egyelőre nem 
meghatározott költségvetési tétele nem 
csökkenni fog, hanem – különös 
tekintettel az elmúlt években 
megnövekedett számú természeti 
katasztrófára – emelkedni;

Or. hu
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