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Grozījums Nr. 1
Dagmar Roth-Behrendt

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas ierosinājumu 
sabiedrības veselības un it īpaši bērnu un 
jauniešu veselības interesēs izveidot ES 
programmu skolu apgādei ar augļiem, lai 
uzlabotu ēšanas paradumus un līdz ar to 
arī jauniešu veselību ES, kā jau norādīts 
2007. gada 30. maijā publicētajā Baltajā 
grāmatā „Eiropas stratēģija attiecībā uz 
uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar 
aptaukošanos” (COM(2007)0279); šajā 
sakarā aicina izveidot programmu, kas 
veicinātu svaigu produktu izplatīšanas 
pasākumus, šo pasākumu kopumā 
neiekļaujot gatavus augļu produktus vai 
augļu izstrādājumus, lai ēšanas 
paradumu maiņa, gatavus produktus 
aizstājot ar svaigiem, dotu labākos 
iespējamos rezultātus;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Kathy Sinnott

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver negatīvo ietekmi uz veselību, ko 
izraisa plaši izplatītā bērnu ievietošana 
bērnu aprūpes iestādēs, ņemot vērā 
statistiku, kura liecina, ka katros trīs 
mēnešos, kurus bērns pavada aprūpes 
iestādē, tā attīstība aizkavējas par vienu 
mēnesi; tādēļ mudina ES finansējumu 
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izmantot, nevis lai atbalstītu un saglabātu 
plaši izplatīto tendenci ievietot bērnus
aprūpes iestādēs, bet gan lai finansētu 
pakalpojumus, kuri pamatojas ģimenē un 
kopienā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Antonio De Blasio

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12a. atzinīgi vērtē to, ka reģionālajai 
politikai paredzētais finansējums 
2009. gada budžetā ir palielināts;

Or. hu

Grozījums Nr. 4
Antonio De Blasio

Atzinuma projekts
12.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.b vērš uzmanību uz to, ka — lai gan 
reģionālās politikas mērķiem paredzētie 
izdevumi ir palielinājušies — ir 
samazināts finansējums, kuru no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda piešķir 
reģionālajai konkurētspējai un 
nodarbinātībai un Eiropas teritoriālajai 
sadarbībai un ka abas jomas ir ļoti 
svarīgas 12 jaunajām dalībvalstīm, un 
tādēļ ierosina iepriekšminētos 
piešķīrumus saglabāt vismaz 2008. gada 
budžeta līmenī tā, lai 2009. gadam 
paredzētajā summā ir ņemta vērā ikgadējā 
inflācija;



AM\738916LV.doc 5/5 PE412.011v01-00

LV

Or. hu

Grozījums Nr. 5
Antonio De Blasio

Atzinuma projekts
12.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.c pauž cerību, ka Eiropas Solidaritātes 
fondam budžetā paredzētie līdzekļi, kas 
vēl nav apstiprināti, tiks nevis samazināti, 
bet gan, gluži pretēji, palielināti, it īpaši 
ņemot vērā dabas katastrofu skaitu, kurš 
pēdējos gados ir pieaudzis;

Or. hu
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