
 

AM\1062200DA.doc  PE555.136v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

20.5.2015        B8-0362/50 

Ændringsforslag  50 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Ved fastlæggelsen af deres strategier 

opstiller medlemsstaterne en liste over de 

landbrugsprodukter, der ud over frugt og 

grøntsager, herunder bananer, samt mælk 

lejlighedsvis kan indgå i de pædagogiske 

ledsageforanstaltninger. 

5. Ved fastlæggelsen af deres strategier kan 

medlemsstaterne opstille en liste over de 

landbrugsprodukter, der ud over frugt og 

grøntsager, herunder bananer, mælk og 

mælkeprodukter som omhandlet i stk. 2, 

lejlighedsvis kan indgå i uddelingen under 

de pædagogiske ledsageforanstaltninger. 

For så vidt angår forarbejdet frugt og 

grønt er produkter, der indeholder tilsat 

sukker, tilsatte fedtstoffer, tilsat salt, 

tilsatte sødemidler og/eller kunstige 

smagsforstærkere (kunstige 

fødevaretilsætningsstoffer med kode 

E620-E650) ikke tilladt.  

Or. en 

Begrundelse 

Fødevaretilsætningsstoffer med numrene E620-E650 har skadelige virkninger for 

forbrugernes sundhed, hvis de indtages i større mængder. Eftersom programmet har til 

formål at fremme sunde fødevarer, ville det stride mod dets mål at tillade tilsætningsstoffer 

med tvivlsomme virkninger for sundheden. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Ændringsforslag  51 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23a – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for frugt og grøntsager, herunder 

bananer: baseres de objektive kriterier på: 

a) for frugt og grøntsager, herunder 

bananer: objektive kriterier baseret på: 

i) andelen af børn i aldersgruppen fra seks 

til ti år i forhold til befolkningen 

i) andelen af børn i aldersgruppen fra seks 

til ti år i forhold til befolkningen i den 

pågældende medlemsstat 

ii) udviklingsniveauet for regionerne inden 

for en medlemsstat, således at der sikres 

højere støtte til mindre udviklede regioner 

som omhandlet i artikel 3, stk. 5, til denne 

forordning, til regionerne i den yderste 

periferi som opført i traktatens artikel 349 

og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som 

defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning 

(EU) nr. 229/2013, og 

ii) udviklingsniveauet for regionerne inden 

for en medlemsstat, således at der sikres 

tilvejebringelse af højere støtte til mindre 

udviklede regioner som omhandlet i 

artikel 3, stk. 5, til denne forordning, til 

regionerne i den yderste periferi som opført 

i artikel 349 i TEUF og/eller til de mindre 

øer i Det Ægæiske Hav som defineret i 

artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 

nr. 229/2013, og 

 iia) en yderligere forhøjelse af Unionens 

støtte med 5 %, der skal være gældende 

for regioner i den yderste periferi med et 

BNP-niveau, som ligger under 

samhørighedskriterierne om 75 % af det 

gennemsnitlige EU-BNP pr. capita, og en 

yderligere forhøjelse med 5 %, hvis disse 

regioner importerer produkter fra andre 

regioner i den yderste periferi, der ligger i 

nærheden 
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Or. en 

Begrundelse 

Fastsættelse af en tærskel for yderligere støtte på 75 % af det gennemsnitlige EU-BNP pr. 

capita vil gøre det muligt at koncentrere bistanden i de regioner i den yderste periferi, som 

faktisk har brug for støtte, og giver ikke ekstra finansiering til regioner, der allerede er 

udviklede. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Ændringsforslag  52 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for mælk: den hidtidige anvendelse af 

midler under de foregående ordninger for 

uddeling af mælk og mejeriprodukter til 

børn og objektive kriterier baseret på 

andelen af børn i aldersgruppen seks til ti 

år. 

b) for mælk og mælkeprodukter, en 

kombination af følgende kriterier, som 

skal finde anvendelse i en 

overgangsperiode på seks år startende 

med driften af det nye program: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Ændringsforslag  53 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b – nr. i-iv (nye) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) andelen af børn i aldersgruppen fra 

seks til ti år i forhold til befolkningen i 

den pågældende medlemsstat 

 ii) udviklingsniveauet for regionerne 

inden for en medlemsstat, således at der 

sikres tilvejebringelse af højere støtte til 

mindre udviklede regioner som omhandlet 

i denne forordnings artikel 3, stk. 5, til 

regionerne i den yderste periferi som 

opført i artikel 349 i TEUF og/eller til de 

mindre øer i Det Ægæiske Hav som 

defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning 

(EU) nr. 229/2013 

 iii) den hidtidige anvendelse af midler 

under de foregående ordninger for 

uddeling af mælk og mejeriprodukter til 

børn, med undtagelse af Kroatien, for 

hvilket der skal indføres et 

betalingssystem med en standardsats; for 

at sikre en retfærdig fordeling af midlerne 

mellem medlemsstaterne modvejes dette 

kriterium af indførelsen af et årligt 

mindstebeløb i EU-støtte pr. barn i den i 

nr. 1) nævnte aldersgruppe og defineret 

på grundlag af den gennemsnitlige 

anvendelse af midler pr. barn pr. 
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medlemsstat 

 iv) en yderligere forhøjelse af Unionens 

støtte med 5 %, der skal være gældende 

for regioner i den yderste periferi med et 

BNP-niveau, som ligger under 

samhørighedskriterierne om 75 % af det 

gennemsnitlige EU-BNP pr. capita, og en 

yderligere forhøjelse med 5 %, hvis disse 

regioner importerer produkter fra andre 

regioner i den yderste periferi, der ligger i 

nærheden 

Or. en 

Begrundelse 

Fastsættelse af en tærskel for yderligere støtte på 75 % af det gennemsnitlige EU-BNP pr. 

capita vil gøre det muligt at koncentrere bistanden i de regioner i den yderste periferi, som 

faktisk har brug for støtte, og giver ikke ekstra finansiering til regioner, der allerede er 

udviklede. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Ændringsforslag  54 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23a – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at op til 20 % 

af de midler, der hvert år tildeles dem 

under skoleordningen, er øremærket til 

pædagogiske ledsageforanstaltninger. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Ændringsforslag  55 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23a – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. De deltagende medlemsstater 

tilkendegiver offentligt deres deltagelse i 

støtteordningen på uddelingsstederne og 

det faktum, at ordningen er støttet af 

Unionen. Medlemsstaterne sikrer 

merværdien og synligheden af EU-

skoleordningen i forhold til servering af 

andre måltider i uddannelsesinstitutioner. 

8. Det henstilles, at de deltagende 

medlemsstater offentligt tilkendegiver 

deres deltagelse i støtteordningen på 

uddelingsstederne og det faktum, at 

ordningen er støttet af Unionen. 

Medlemsstaterne sikrer merværdien og 

synligheden af EU-skoleordningen i 

forhold til servering af andre måltider i 

uddannelsesinstitutioner. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Ændringsforslag  56 

Bronis Ropė 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede of interinstitutionelle forhandlinger) 

COM2014 – C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) – 2015/2659(RSP) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Forordning (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 24 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For at skabe større opmærksomhed om 

skoleordningen tillægges Kommissionen i 

henhold til artikel 227 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, der pålægger 

medlemsstater med en skoleordning at 

oplyse om, at Unionen yder støtte til 

ordningen. 

3. For at skabe større opmærksomhed om 

skoleordningen tillægges Kommissionen i 

henhold til artikel 227 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter. I tilfælde, 

hvor medlemsstater vælger at skabe 

opmærksomhed om Unionens støtte, 

fastsætter sådanne delegerede retsakter 

detaljerne vedrørende sådanne PR-

fremstød. 

Or. en 

 

 


