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Pakeitimas 1
Dagmar Roth-Behrendt

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pritaria Komisijos pasiūlymui 
viešosios sveikatos, ypač vaikų ir jaunimo 
sveikatos, tikslais parengti ES mokyklų 
aprūpinimo vaisiais ir daržovėmis 
programą siekiant gerinti jaunųjų ES 
piliečių mitybos įpročius, o kartu ir 
jaunimo sveikatą, kaip jau aprašyta 
2007 m. gegužės 30 d. Baltojoje knygoje 
„Dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti“ 
(COM(2007)0279); atsižvelgdamas į tai 
ragina, kad programa būtų skatinamos tik 
priemonės, kurių tikslas – platinti šviežių 
vaisių ir daržovių produktus, ir kad šis 
programos priemonių rinkinys neapimtų 
virtų vaisių ir daržovių produktų arba 
perdirbtų vaisių ir daržovių, kad mitybos 
įpročių pakeitimas pereinant nuo virtų 
vaisių ir daržovių produktų prie šviežių 
vaisių ir daržovių pasiektų visą savo 
poveikį; 

Or. de

Pakeitimas 2
Kathy Sinnott

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į neigiamą poveikį 
sveikatai, atsiradusį dėl to, kad daug 
vaikų atiduodama į institucijas, nes pagal 
statistikos duomenis kiekvienų 3 mėn., 
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vaiko praleistų institucijoje, rezultatas yra 
1 mėn. atsilikimas jo vystymesi;  taigi 
ragina, kad ES lėšomis nebūtų remiamas 
ir įtvirtinamas amžiams vaikų atidavimas į 
institucijas plačiu mastu, o būtų 
finansuojamos paslaugos, teikiamos 
šeimos ir bendruomenių pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 3
Antonio De Blasio

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. džiaugiasi, kad lėšos, skirtos 
regioninei politikai, padidintos 2009 m. 
biudžete; 

Or. hu

Pakeitimas 4
Antonio De Blasio

Nuomonės projektas
12 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12b. atkreipia dėmesį, kad nors  išlaidos 
regioninei politikai išaugo, vis dėlto 
Europos regioninės plėtros fonde mažiau 
lėšų skirta regionų konkurencingumo ir 
užimtumo bei Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslams, o abu šie 
tikslai labai svarbūs 12 naujųjų valstybių 
narių, taigi rekomenduoja, kad minėtieji 
asignavimai bent jau  liktų tokio lygmens, 
kokio buvo 2008 m., ir kad  skiriant šią 
sumą 2009 m. biudžete būtų atsižvelgiama 
į metinę infliaciją;  
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Or. hu

Pakeitimas 5
Antonio De Blasio

Nuomonės projektas
12 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12c. tikisi, kad biudžeto asignavimai 
Europos solidarumo fondui, dėl kurių dar 
nenuspręsta, bus ne sumažinti, o 
padidinti, ypač atsižvelgiant į stichinių 
nelaimių skaičių, kuris pastaraisiais 
metais padidėjo; 

Or. hu
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