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Amendamentul 1
Dagmar Roth-Behrendt

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută propunerea Comisiei, în 
interesul sănătății publice și în special al 
sănătății copiilor și a tinerilor, de a lansa 
un program al UE de încurajare a 
consumului de fructe în școli, în vederea 
îmbunătățirii obiceiurilor alimentare și, 
prin urmare a sănătății, tinerilor cetățeni 
ai UE, așa cum s-a arătat deja în cadrul 
Cărții albe din 30 mai 2007, referitoare la 
„Strategia pentru Europa privind 
problemele de sănătate legate de 
alimentație, excesul de greutate și 
obezitate” (COM(2007)0279); solicită, în 
această privință, ca programul să 
promoveze numai măsuri care au ca scop 
distribuirea de produse proaspete, 
excluzând din acest pachet de măsuri 
produsele gata preparate din fructe sau 
preparatele din fructe, astfel încât 
schimbările survenite în obiceiurile 
alimentare prin trecerea de la produse 
gata preparate la produse proaspete să 
poată avea impact maxim;

Or. de

Amendamentul 2
Kathy Sinnott

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază efectele negative asupra 
sănătății ale instituționalizării la scară 
mare a copiilor, având în vedere 



PE412.011v01-00 4/5 AM\738916RO.doc

RO

statisticile care sugerează faptul că la 
fiecare trei luni petrecute într-o instituție, 
un copil pierde o lună de dezvoltare; 
îndeamnă, prin urmare, ca fondurile UE 
să nu sprijine și să nu perpetueze 
instituționalizarea la scară mare a 
copiilor, ci să finanțeze servicii care au la 
bază familia și comunitatea;

Or. en

Amendamentul 3
Antonio De Blasio

Proiect de aviz
Punctul 12a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. salută faptul că fondurile alocate 
politicii regionale au crescut în cadrul 
bugetului pentru 2009;

Or. hu

Amendamentul 4
Antonio De Blasio

Proiect de aviz
Punctul 12b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12b. atrage atenția asupra faptului că, în 
ciuda creșterii cheltuielilor destinate 
obiectivelor politicii regionale, au existat, 
totuși, reduceri ale finanțărilor acordate 
în cadrul Fondului European de 
Dezvoltare Regională pentru 
competitivitate și ocuparea forței de 
muncă la nivel regional și pentru 
cooperarea teritorială europeană, iar 
ambele domenii sunt foarte importante 
pentru cele 12 noi state membre și, prin 
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urmare, recomandă ca alocările 
menționate să rămână cel puțin la nivelul 
din 2008, astfel încât suma pentru 2009 să 
țină pasul cu inflația anuală;

Or. hu

Amendamentul 5
Antonio De Blasio

Proiect de aviz
Punctul 12c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12c. își exprimă speranța că bugetul 
alocat Fondului European pentru 
Solidaritate, care nu a fost încă hotărât, 
nu va scădea, ci, dimpotrivă, va crește, 
îndeosebi având în vedere numărul 
catastrofelor naturale, care a crescut în 
ultimii ani;

Or. hu
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