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20.5.2015 B8-0362/50 

Pozměňovací návrh  50 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy při vypracování strategií 

sestaví seznam zemědělských produktů 

kromě ovoce a zeleniny, banánů a mléka, 

jež lze příležitostně začlenit do 

podpůrných vzdělávacích opatření. 

5. Členské státy při vypracování strategií 

sestaví seznam zemědělských produktů 

kromě ovoce a zeleniny, banánů, mléka 

a mléčných výrobků uvedených v odstavci 

2, jež lze příležitostně začlenit do 

distribuce v rámci doprovodných 
vzdělávacích opatření. V případě 

zpracovaného ovoce a zeleniny nebudou 

povoleny produkty obsahující přidaný 

cukr, přidaný tuk, přidanou sůl, přidaná 

sladidla nebo umělé zvýrazňovače chuti 

(kódy potravinářských přídatných látek E 

620–E650).  

Or. en 

Odůvodnění 

Přídatné látky čísel E620 až E650 mají škodlivé účinky pro zdraví spotřebitelů, jsou-li 

konzumovány ve větším množství. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto programu je podporovat 

zdravé potraviny, povolení přídatných látek s pochybnými účinky na zdraví by s ním bylo 

v rozporu. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Pozměňovací návrh  51 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) u ovoce a zeleniny, včetně banánů: 

objektivní kritéria vycházející z těchto 

aspektů: 

a) u ovoce a zeleniny, včetně banánů: 

objektivní kritéria vycházející z těchto 

aspektů: 

i) počtu dětí ve věku od šesti do deseti let 

v poměru k populaci; 

i) počtu dětí ve věku od šesti do deseti let 

v poměru k populaci dotyčného členského 

státu; 

ii) míry rozvoje regionů v rámci určitého 

členského státu, aby se zajistila vyšší 

podpora méně rozvinutým regionům ve 

smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, 

nejvzdálenějším regionům uvedeným 

v článku 349 Smlouvy a menším ostrovům 

v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 

nařízení (EU) č. 229/2013 a; 

ii) míry rozvoje regionů v rámci určitého 

členského státu, aby se zajistilo 

poskytování vyšší podpory méně 

rozvinutým regionům ve smyslu 

čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, 

nejvzdálenějším regionům uvedeným 

v článku 349 SFEU nebo menším 

ostrovům v Egejském moři ve smyslu 

čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013 a; 

 iia) další 5% navýšení podpory Unie 

nejvzdálenějším regionům, jejichž HDP je 

nižší než kritérium soudržnosti ve výši 

75 % průměrného HDP EU na obyvatele, 

přičemž tato podpora je navýšena 

o dalších 5 % v případě, že tyto regiony 

dovážejí produkty z jiných 

nejvzdálenějších regionů ve své blízkosti; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Stanovení prahové hodnoty pro dodatečnou podporu na 75 % průměrného HDP v EU na 

obyvatele by umožnilo soustředit pomoc do těch nejvzdálenějších regionů, které skutečně 

potřebují podporu, a nezajišťovalo by dodatečné financování pro již rozvinuté regiony. 



 

AM\1062200CS.doc  PE555.136v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.5.2015 B8-0362/52 

Pozměňovací návrh  52 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) u mléka: využívání finančních 

prostředků v minulosti v rámci 

předchozích projektů dodávek mléka 

a mléčných výrobků dětem a objektivní 

kritéria vycházející z počtu dětí od šesti do 

deseti let v poměru k populaci. 

b) u mléka a mléčných výrobků 

kombinace následujících kritérií 

uplatňovaných po dobu šestiletého 

přechodného období od zahájení nového 

programu: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Pozměňovací návrh  53 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b – body i až iv (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 i) počet dětí ve věku od šesti do deseti let 

v poměru k populaci dotyčného členského 

státu; 

 ii) míra rozvoje regionů v rámci určitého 

členského státu, aby se zajistilo 

poskytování vyšší podpory méně 

rozvinutým regionům ve smyslu 

čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, 

nejvzdálenějším regionům uvedeným 

v článku 349 SFEU nebo menším 

ostrovům v Egejském moři ve smyslu 

čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 229/2013; 

 iii) využívání finančních prostředků 

v minulosti v rámci předchozích projektů 

dodávek mléka a mléčných výrobků 

dětem, s výjimkou Chorvatska, pro nějž 

bude zaveden systém paušálních plateb; 

s cílem zajistit spravedlivé rozdělení 

prostředků mezi členské státy je toto 

kritérium vyváženo zavedením minimální 

roční výše pomoci Unie na jedno dítě ve 

věkové skupině uvedené v bodě i) 

a definováno na základě průměrného 

využití prostředků na jedno dítě v každém 

členském státě; 
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 (iv) další 5% navýšení podpory Unie 

nejvzdálenějším regionům, jejichž HDP je 

nižší než kritérium soudržnosti ve výši 

75 % průměrného HDP EU na obyvatele, 

přičemž tato podpora je navýšena 

o dalších 5 % v případě, že tyto regiony 

dovážejí produkty z jiných 

nejvzdálenějších regionů ve své blízkosti; 

Or. en 

Odůvodnění 

Stanovení prahové hodnoty pro dodatečnou podporu na 75 % průměrného HDP v EU na 

obyvatele by umožnilo soustředit pomoc do těch nejvzdálenějších regionů, které skutečně 

potřebují podporu, a nezajišťovalo by dodatečné financování pro již rozvinuté regiony. 



 

AM\1062200CS.doc  PE555.136v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

20.5.2015 B8-0362/54 

Pozměňovací návrh  54 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby až 20 % 

prostředků, které jsou jim každoročně 

přiděleny v rámci projektu, bylo věnováno 

na doprovodná vzdělávací opatření. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Pozměňovací návrh  55 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Členské státy zúčastněné v projektech 

pro školy jsou povinny v místech 

distribuce potravin informovat o své účasti 

v režimu a o skutečnosti, že se jedná 

o režim dotovaný Unií. Členské státy 

zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění 

projektů Unie pro školy v souvislosti 

s poskytováním jiných jídel ve 

vzdělávacích zařízeních. 

8. Členským státům zúčastněným 

v projektech pro školy se doporučuje, aby 

v místech distribuce potravin informovaly 

o své účasti v režimu a o skutečnosti, že se 

jedná o režim dotovaný Unií. Členské státy 

zajistí přidanou hodnotu a zviditelnění 

projektů Unie pro školy v souvislosti 

s poskytováním jiných jídel ve 

vzdělávacích zařízeních. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Pozměňovací návrh  56 

Bronis Ropė 

za skupinu Verts/ALE 

 

Mandát k interinstitucionálním jednáním B8-0362/2015 

ve formě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

COM(2014)0032 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 24 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. S cílem podpořit informovanost 

o projektech pro školy se Komise 

zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž 

se členským státům zapojeným do 

projektu pro školy ukládá povinnost 

veřejně informovat o subvenční úloze 

podpory Unie. 

3. S cílem podpořit informovanost 

o projektech pro školy se Komise 

zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 227; 

v situaci, kdy se členské státy rozhodnou 

informovat o podpoře Unie, tyto akty 

v přenesené pravomoci stanoví 

podrobnosti tohoto informování. 

Or. en 

 

 


