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Predlog spremembe 1
Dagmar Roth-Behrendt

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja predlog Komisije, da v 
interesu javnega zdravja in zlasti zdravja 
otrok in mladostnikov oblikuje evropski 
program razdeljevanja sadja v šolah ter s 
tem izboljša prehranjevalne navade in 
posledično tudi zdravje mladih 
državljanov EU, kot je že opisano v Beli 
knjigi z dne 30. maja 2007 o strategiji za 
Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 
prekomerno telesno težo in debelostjo 
(KOM(2007)0279); v zvezi s tem poziva, 
naj program spodbuja izključno ukrepe, 
katerih cilj je razdeljevanje svežih 
proizvodov, pri čemer morajo biti iz tega 
svežnja ukrepov izvzeti gotovi sadni 
proizvodi ali sadni pripravki, tako da bo 
sprememba prehranjevalnih navad z 
gotovih na sveže proizvode lahko dosegla 
popoln učinek;

Or. de

Predlog spremembe 2
Kathy Sinnott

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. izpostavlja škodljive vplive obsežne 
institucionalizacije otrok na njihovo 
zdravje, saj statistični podatki pričajo, da 
otrok za vsake tri mesece, ki jih preživi v 
ustanovi, izgubi en mesec razvoja; zato 
odločno poziva EU, naj ne namenja 
sredstev za podporo in ohranjanje obsežne 
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institucionalizacije otrok, temveč jih naj 
nameni za storitve, ki slonijo na družini in 
skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 3
Antonio De Blasio

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. pozdravlja dejstvo, da so sredstva za 
regionalno politiko v proračunu za 2009 
povečana;

Or. hu

Predlog spremembe 4
Antonio De Blasio

Osnutek mnenja
Odstavek 12 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12b. opozarja na dejstvo, da je kljub 
povečanim izdatkom za cilje regionalne 
politike prišlo do zmanjšanja sredstev, ki 
so v okviru Evropskega sklada za 
regionalni razvoj namenjena za 
r e g i o n a l n o  konkurenčnost in 
zaposlovanje ter evropsko območno 
sodelovanje, in da sta obe področji za 12 
novih držav članic izjemnega pomena, 
zato predlaga, da zgoraj navedena 
sredstva ostanejo vsaj na ravni iz 2008, 
tako da bo znesek za 2009 upošteval letno 
inflacijo;

Or. hu
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Predlog spremembe 5
Antonio De Blasio

Osnutek mnenja
Odstavek 12 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12c. upa, da proračunska sredstva za 
Solidarnostni sklad Evropske unije, ki še 
niso bila opredeljena, ne bodo zmanjšana, 
temveč bodo povečana, zlasti z ozirom na 
povečanje števila naravnih katastrof v 
minulih letih; 

Or. hu
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