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Amendement 1
Dagmar Roth-Behrendt

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om in het kader van de 
volksgezondheid, en met name de 
gezondheid van kinderen en jongeren, een 
EU-schoolfruitprogramma op te leggen, 
om de eetgewoonten en daarmee ook de 
gezondheid van de jonge EU-burgers te 
verbeteren, zoals dat reeds in het Witboek 
van 30 mei 2007 "Een EU-strategie voor 
aan voeding, overgewicht en obesitas 
gerelateerde gezondheidskwesties 
(COM(2007)0279) werd geschetst; 
verlangt in dit verband dat met het
programma uitsluitend maatregelen die 
gericht zijn op de verdeling  van verse 
producten worden gestimuleerd en kant-
en-klare fruitproducten of bereidingen 
van fruit van dit pakket maatregelen 
worden uitgesloten, zodat het effect van 
een verandering van de eetgewoonten van 
eindproducten naar verse producten 
volledig tot zijn recht kan komen;

Or. de

Amendement 2
Kathy Sinnott

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid van een grootschalige 
opname in instellingen van kinderen, 
gezien de statistieken waaruit zou blijken 
dat voor elke drie maanden dat een kind 
in een instelling doorbrengt, het een 
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maand in zijn ontwikkeling achterblijft; 
dringt er derhalve op aan dat de 
grootschalige opname van kinderen in 
instellingen niet met EU-fondsen 
gesteund en gehandhaafd wordt, maar dat 
gezins- en gemeenschapsgerichte diensten 
worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 3
Antonio De Blasio

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is ingenomen met het feit dat de 
uitgaven voor  het regionaal beleid op de 
begroting van 2009 zijn verhoogd;

Or. hu

Amendement 4
Antonio De Blasio

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 ter. wijst erop dat, ondanks de 
verhoging van de totale financiële 
toewijzing voor het regionaal beleid de 
uitgaven voor de doelen " regionaal 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" en "Europese 
territoriale samenwerking" in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling zijn gedaald, en dat beide 
terreinen zeer belangrijk zijn voor de 12 
nieuwe lidstaten; beveelt derhalve aan 
bovengenoemde toewijzingen tenminste 
op het niveau van 2008 te laten door in  
het bedrag voor 2009 de  inflatie te 
verdisconteren;
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Or. hu

Amendement 5
Antonio De Blasio

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 quater. hoopt dat het bedrag op de 
begroting voor het Europees 
Solidariteitsfonds, dat tot dusver nog niet 
is vastgesteld, niet zal worden verlaagd, 
maar juist, met het oog op het aantal 
natuurrampen dat in de afgelopen jaren is 
toegenomen, wordt verhoogd;

Or. hu
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