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Poprawka 1
Dagmar Roth-Behrendt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji, by w trosce o zdrowie publiczne, 
a w szczególności o zdrowie dzieci i 
młodzieży, ustanowić  w UE program 
spożywania owoców w szkołach w celu 
poprawy zwyczajów żywieniowych, a co za 
tym idzie, zdrowia młodych obywateli UE , 
jak zostało to już opisane w białej księdze 
z dnia 30 maja 2007 r. na temat strategii 
dla Europy w sprawie zagadnień 
zdrowotnych związanych z odżywianiem, 
nadwagą i otyłością (COM(2007)0279); w 
związku z tym nalega, by program 
promował jedynie działania mające na 
celu dystrybucję świeżych wyrobów, 
wykluczając natomiast gotowe do spożycia 
produkty owocowe i przetwory owocowe z 
tego pakietu działań, tak by osiągnąć jak 
najlepsze rezultaty w zmianie zwyczajów  
żywieniowych polegającej na przejściu ze 
spożycia gotowej żywności na spożycie 
świeżych produktów;  

Or. de

Poprawka 2
Kathy Sinnott

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla szkodliwe dla zdrowia skutki 
umieszczania dzieci na szeroką skalę w 
instytucjach opiekuńczych, mając na 
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względzie statystyki, z których wynika, że z 
każdych trzech miesięcy, jakie dzieci 
spędzają w danej instytucji, tracą one 
jeden miesiąc z rozwoju; dlatego nalega, 
by środki finansowe UE nie były 
przeznaczane na wparcie i utrwalanie 
powszechnego umieszczania dzieci w 
instytucjach opiekuńczych, lecz na usługi 
oparte na rodzinie i społecznościach 
lokalnych;

Or. en

Poprawka 3
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
budżecie na rok 2003 wzrosły środki 
przeznaczone na politykę regionalną; 

Or. hu

Poprawka 4
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. zwraca uwagę na fakt, że pomimo iż 
wzrosły wydatki na realizację celów 
polityki regionalnej, dokonano jednak 
redukcji środków przeznaczonych w 
Europejskim Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na regionalną 
konkurencyjność i zatrudnienie oraz na 
europejską współpracę terytorialną, 
podczas gdy obie te dziedziny są 



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

PL

niezmiernie istotne dla dwunastu nowych 
państw członkowskich; dlatego zaleca, by 
wspomniane wyżej środki pozostały 
przynajmniej na poziomie z 2008 r., tak by 
kwota na rok 2009 była dostosowana do 
rocznej inflacji;

Or. hu

Poprawka 5
Antonio De Blasio

Projekt opinii
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12c. wyraża nadzieję, że środki przypisane 
Europejskiemu Funduszowi Solidarności, 
co do których nie została jeszcze podjęta 
decyzja, nie zmniejszą się, lecz przeciwnie 
- wzrosną, szczególnie mając na względzie 
klęski żywiołowe, których liczba 
zwiększyła się w ostatnich latach;

Or. hu
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