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Emenda 1
Dagmar Roth-Behrendt

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 6 a (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

6a. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, fl-
interess tas-saħħa pubblika u, l-aktar, tas-
saħħa tat-tfal u taż-żgħażagħ, sabiex jiġi 
stabbilit programm ta l-UE għall-frott 
għall-iskejjel sabiex jittejbu d-drawwiet 
tal-ikel u b'hekk ukoll is-saħħa taċ-
ċittadini żgħażagħ tal-UE, kif diġà spjegat 
fil-White Paper tat-30 ta' Mejju 2007 
dwar 'Strateġija għall-Ewropa dwar 
kwistjonijiet ta' saħħa marbuta man-
Nutriment, il-Piż Żejjed u l-Obeżità' 
(COM(2007)0279); jappella, f'dan ir-
rigward, sabiex il-programm jippromwovi 
biss miżuri bil-għan li jitqassmu prodotti 
friski, filwaqt li jeskludi minn dan il-
pakkett ta' miżuri l-prodotti jew 
preparazzjonalijiet lesti tal-frott, sabiex il-
bidla fid-drawwiet tal-ikel minn prodotti 
lesti għal prodotti friski tkun tista' tilħaq 
l-impatt sħiħ tagħha;

Or. de

Emenda 2
Kathy Sinnott

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza l-effetti ħżiena għas-saħħa 
tal-istituzzjonalizzazzjoni fuq skala kbira 
tat-tfal, meta titqies l-istatistika li tgħid li 
għal kull 3 xhur li tifel jew tifla jgħaddu 
f'istituzzjoni, huma jitilfu xahar mill-
iżvilupp tagħhom; iħeġġeġ, għaldaqstant, 
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sabiex il-fondi tal-UE ma jappoġġjawx 
jew jipperpetwaw l-istituzzjonalizzazzjoni 
fuq skala kbira tat-tfal, iżda jiffinanzjaw 
servizzi bbażati fuq il-familja u l-
komunità.

Or. en

Emenda 3
Antonio De Blasio

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12a. Jilqa' l-fatt li l-fondi allokati għall-
politika reġjonali ġew miżjuda fil-baġit 
għall-2009;

Or. hu

Emenda 4
Antonio De Blasio

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12b. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li, 
minkejja li n-nefqa għall-objettivi ta' 
politika reġjonali żdiedet, xorta kien 
hemm tnaqqis fil-fondi allokati fil-qafas 
tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali għall-kompetittività u l-impjieg 
reġjonali u għall-Koperazzjoni Territorjali 
Ewropea u li ż-żewġ oqsma huma 
importanti ħafna għat-12-il Stat Membru 
ġdid, u għalhekk jirrakkomanda li l-
allokazzjonijiet imsemmija hawn fuq 
talanqas jibqgħu fil-livell tal-2008 b'mod 
li l-ammont għall-2009 iżomm il-pass 
mal-inflazzjoni annwali;
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Or. hu

Emenda 5
Antonio De Blasio

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 12 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

12c. Jittama li l-allokazzjoni tal-baġit 
għall-Fond Ewropew tas-Solidarjetà, li 
għadha ma ġietx deċiża, ma tonqosx, iżda 
għall-kuntrarju, u l-aktar fid-dawl tan-
numru ta' diżastri naturali, li żdiedu fis-
snin li għaddew, tiżdied;

Or. hu
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