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20.5.2015 B8-0362/50 

Τροπολογία  50 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Κατά την χάραξη των στρατηγικών 

τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 

κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, 

πέραν των οπωροκηπευτικών, των 

μπανανών και του γάλακτος, τα οποία 

μπορούν να συμπεριληφθούν 

περιστασιακά στα υποστηρικτικά 

εκπαιδευτικά μέτρα. 

5. Κατά την χάραξη των στρατηγικών 

τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν 

κατάλογο των γεωργικών προϊόντων, 

πέραν των οπωροκηπευτικών, των 

μπανανών, του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, τα οποία 

μπορούν περιστασιακά να 

συμπεριληφθούν για διανομή στο πλαίσιο 

των συνοδευτικών εκπαιδευτικών 

μέτρων. Όσον αφορά τα μεταποιημένα 

οπωροκηπευτικά, δεν επιτρέπονται τα 

προϊόντα που περιέχουν πρόσθετη 

ζάχαρη, πρόσθετες λιπαρές ουσίες, 

πρόσθετο αλάτι, πρόσθετες γλυκαντικές 

ουσίες και/ή  τεχνητούς ενισχυτές 

γεύσεως (τεχνητά πρόσθετα τροφίμων 

των κωδικών E620-E650).  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τα πρόσθετα τροφίμων με κωδικούς E620 - E650, έχουν επιβλαβείς συνέπειες για 

την υγεία των καταναλωτών εάν καταναλώνονται σε πιο μεγάλες ποσότητες. Αφού το 

πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση των υγιεινών τροφίμων, το να επιτρέπονται πρόσθετα με 

αμφίβολες επιπτώσεις στην υγεία είναι αντίθετο προς τους στόχους του. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Τροπολογία  51 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για τα οπωροκηπευτικά 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών: τα 

αντικειμενικά κριτήρια με βάση: 

α) για τα οπωροκηπευτικά 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών: 

αντικειμενικά κριτήρια με βάση: 

(i) τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, 

(i) τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστό του πληθυσμού του 

οικείου κράτους μέλους, 

(ii) τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών 

ενός κράτους μέλους, για να εξασφαλιστεί 

η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 

του παρόντος κανονισμού, τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές που παρατίθενται στο 

άρθρο 349 της Συνθήκης ή/και τα μικρά 

νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του 

άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 229/2013 και 

(ii) τον βαθμό ανάπτυξης των περιφερειών 

ενός κράτους μέλους, για να εξασφαλιστεί 

η παροχή μεγαλύτερης ενίσχυσης στις 

λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες κατά 

την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 

του παρόντος κανονισμού, στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές που παρατίθενται στο 

άρθρο 349 της ΣΛΕΕ ή/και στα μικρά 

νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του 

άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 229/2013, και 

 (iiα) πρόσθετη αύξηση 5% της ενωσιακής 

ενίσχυσης, θα ισχύσει στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές με επίπεδο ΑΕΠ 

χαμηλότερο των κριτηρίων συνοχής του 

75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

ΕΕ, με μια ακόμη αύξηση ύψους 5% εάν 

οι περιοχές αυτές εισάγουν προϊόντα από 

άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
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ευρίσκονται κοντά τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισμός ενός ανωτάτου ορίου πρόσθετης στήριξης 75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

ΕΕ θα επέτρεπε συγκέντρωση της ενίσχυσης σε εκείνες τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

πραγματικά χρειάζονται στήριξη και δεν θα παρέχεται πρόσθετη χρηματοδότηση σε ήδη 

ανεπτυγμένες περιοχές. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Τροπολογία  52 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) για το γάλα: τη μέχρι τώρα χρήση των 

κονδυλίων στο πλαίσιο των 

προηγούμενων καθεστώτων διανομής 

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 

σε παιδιά και τα αντικειμενικά κριτήρια 

με βάση το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 

έξι έως δέκα ετών. 

β) για το γάλα και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα, έναν συνδυασμό των 

ακόλουθων κριτηρίων, προς εφαρμογή 

για μεταβατική περίοδο έξι ετών με 

αφετηρία τη λειτουργία του νέου 

προγράμματος: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Τροπολογία  53 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β – σημεία i έως iv (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (i) τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστό του πληθυσμού του 

οικείου κράτους μέλους· 

 (ii) τον βαθμό ανάπτυξης των 

περιφερειών ενός κράτους μέλους, για να 

εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης 

ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3 

παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, 

στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

παρατίθενται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ 

ή/και στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά 

την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013· 

 (iii) την ιστορική χρήση κονδυλίων στο 

πλαίσιο προηγούμενων καθεστώτων 

προώθησης για την παροχή γάλακτος και 

γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά, με 

εξαίρεση την Κροατία, για την οποία 

θεσπίζεται σύστημα κατʼ αποκοπή 

ποσού· προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

δίκαιη κατανομή κονδυλίων μεταξύ των 

κρατών μελών, αυτό το κριτήριο 

αντισταθμίζεται με τη θέσπιση ενός 

ελάχιστου ετήσιου ποσού ενωσιακής 

ενίσχυσης ανά παιδί στην ηλικιακή 
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ομάδα που αναφέρεται στο σημείο (i) και 

καθορίζεται βάσει της μέσης χρήσης 

κονδυλίων ανά παιδί και ανά κράτος 

μέλος· 

 (iv) πρόσθετη αύξηση 5% της ενωσιακής 

ενίσχυσης, θα ισχύσει στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές με επίπεδο ΑΕΠ 

χαμηλότερο των κριτηρίων συνοχής του 

75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

ΕΕ, με μια ακόμη αύξηση ύψους 5% εάν 

οι περιοχές αυτές εισάγουν προϊόντα από 

άλλες εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

ευρίσκονται κοντά τους·   

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισμός ενός ανωτάτου ορίου πρόσθετης στήριξης 75% του μέσου κατά κεφαλή ΑΕΠ της 

ΕΕ θα επέτρεπε συγκέντρωση της ενίσχυσης σε εκείνες τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

πραγματικά χρειάζονται στήριξη και δεν θα παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε ήδη 

ανεπτυγμένες περιοχές. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Τροπολογία  54 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε μέρος 

της χρηματοδότησης, έως 20%, που 

κατανέμεται σε αυτά ετησίως στα 

πλαίσια του καθεστώτος προώθησης της 

κατανάλωσης στα σχολεία να διατίθεται 

για συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Τροπολογία  55 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο 

καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης 

στα σχολεία δημοσιοποιούν, στον χώρο 

διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή 

τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το 

γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση. Τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν την 

προστιθέμενη αξία και την προβολή του 

ενωσιακού καθεστώτος προώθησης της 

κατανάλωσης στα σχολεία σε σχέση με την 

παροχή άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

8. Συνιστάται στα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στο καθεστώς προώθησης 

της κατανάλωσης στα σχολεία να 

δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των 

τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο 

καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι 

επιδοτείται από την Ένωση. Τα κράτη 

μέλη διασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία 

και την προβολή του ενωσιακού 

καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης 

στα σχολεία σε σχέση με την παροχή 

άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Τροπολογία  56 

Bronis Ropė 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για την καλύτερη ενημέρωση του 

κοινού σχετικά με το καθεστώς προώθησης 

της κατανάλωσης στα σχολεία, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 227, με τις οποίες υποχρεούνται 

τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν 

καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης 

στα σχολεία να προβάλλουν τον ρόλο 

επιδότησης της ενωσιακής ενίσχυσης. 

3. Για την καλύτερη ενημέρωση του 

κοινού σχετικά με το καθεστώς προώθησης 

της κατανάλωσης στα σχολεία, η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 227· σε περίπτωση που τα κράτη 

μέλη επιλέξουν να δημοσιοποιήσουν την 

ενωσιακή ενίσχυση, αυτές οι κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις ορίζουν τις 

λεπτομέρειες αυτής της δημοσίευσης. 

Or. en 

 

 


