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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

20.5.2015 B8-0362/50 

Muudatusettepanek  50 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid koostavad oma 

strateegiate väljatöötamisel lisaks puu- ja 

köögiviljale, banaanidele ja piimale 

nimekirja põllumajandustoodetest, mis 

võivad aeg-ajalt olla hõlmatud kaasnevate 

haridusmeetmetega. 

5. Liikmesriigid koostavad oma 

strateegiate väljatöötamisel lisaks puu- ja 

köögiviljale, banaanidele ning lõikes 2 

osutatud piimale ja piimatoodetele 

nimekirja põllumajandustoodetest, mida 

võidakse aeg-ajalt jagada kaasnevate 

haridusmeetmete raames. Töödeldud puu- 

ja köögiviljadest on keelatud tooted, mis 

sisaldavad suhkrulisandit, rasvalisandit, 

soolalisandit, magusainelisandit ning/või 

kunstlikke lõhna- ja maitsetugevdajaid 

(kunstlikud toidu lisaained koodiga 

E620–E650).  

Or. en 

Selgitus 

E620–E650 numbrit kandvad toidu lisaained mõjuvad suuremas koguses tarbimisel inimeste 

tervisele kahjulikult. Et programmi eesmärk on propageerida tervislikku toitu, oleks ebaselge 

tervisemõjuga lisaainete lubamine programmi eesmärkidega vastuolus. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Muudatusettepanek  51 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, 

puhul: objektiivsed kriteeriumid, mille 

aluseks on: 

a) puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, 

puhul: objektiivsed kriteeriumid, mille 

aluseks on: 

i) 6–10-aastaste laste osakaal elanikkonnas, i) 6–10-aastaste laste osakaal asjaomase 

liikmesriigi elanikkonnas, 

ii) liikmesriigi eri piirkondade arengutase, 

et rohkem saaksid toetust vähem arenenud 

piirkonnad käesoleva määruse artikli 3 

lõike 5 tähenduses, ELi toimimise lepingu 

artiklis 349 nimetatud äärepoolseimad 

piirkonnad ja Egeuse mere väikesaared 

määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 

tähenduses, ja 

ii) liikmesriigi eri piirkondade arengutase, 

et rohkem saaksid toetust vähem arenenud 

piirkonnad käesoleva määruse artikli 3 

lõike 5 tähenduses, ELi toimimise lepingu 

artiklis 349 nimetatud äärepoolseimad 

piirkonnad ja/või Egeuse mere väikesaared 

määruse (EL) nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 

tähenduses, ja 

 

 ii a) liidu abi täiendav 5 % suurendamine 

äärepoolseimate piirkondade jaoks, mille 

SKP inimese kohta on väiksem kui 

ühtekuuluvuskriteerium 75 % ELi 

keskmisest, millele lisatakse veel 5 %, kui 

need piirkonnad impordivad tooteid 

muudest lähedal asuvatest 

äärepoolseimatest piirkondadest; 

Or. en 
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Selgitus 

Kui kehtestada lisatoetuse künniseks SKP inimese kohta 75 % ELi keskmisest, oleks võimalik 

koondada abi nendele äärepoolseimatele piirkondadele, mis tegelikult toetust vajavad, ning 

sellega hoitaks ära lisaraha eraldamine juba arenenud piirkondadele. 



 

AM\1062200ET.doc  PE555.136v01-00 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Muudatusettepanek  52 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) piima puhul: varasem rahaliste 

vahendite kasutamine piima ja 

piimatoodete lastele jagamisel eelmiste 

kavade alusel ning objektiivsed 

kriteeriumid, mis põhinevad 6–10-aastaste 

laste osatähtsusel elanikkonnas. 

b) piima ja piimatoodete puhul järgmiste 

kriteeriumide kombinatsiooni, mida 

kohaldatakse kuueaastase 

üleminekuperioodi jooksul alates uue 

programmi kasutuselevõtust: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Muudatusettepanek  53 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – alapunktid i–iv (uued) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 i) 6–10-aastaste laste osakaal asjaomase 

liikmesriigi elanikkonnas; 

 ii) liikmesriigi eri piirkondade arengutase, 

et rohkem saaksid toetust vähem 

arenenud piirkonnad käesoleva määruse 

artikli 3 lõike 5 tähenduses, ELi toimimise 

lepingu artiklis 349 nimetatud 

äärepoolseimad piirkonnad ja/või Egeuse 

mere väikesaared määruse (EL) 

nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses; 

 iii) varasem rahaliste vahendite 

kasutamine lastele piima ja piimatoodete 

jagamise eelmiste kavade kohaselt, välja 

arvatud Horvaatia, kelle puhul võetakse 

kasutusele kindlasummaliste maksete 

süsteem; et tagada vahendite õiglane 

jaotamine liikmesriikide vahel, võetakse 

sellele kriteeriumile vastukaaluks 

kasutusele liidu toetuse miinimumsumma 

lapse kohta aastas, arvestades punktis i 

osutatud vanuserühma, ning see 

määratakse lähtuvalt rahaliste vahendite 

keskmisest kasutamisest lapse kohta 

liikmesriigis; 

 iv) liidu abi täiendav 5 % suurendamine 

äärepoolseimate piirkondade jaoks, mille 
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SKP inimese kohta on väiksem kui 

ühtekuuluvuskriteerium 75 % ELi 

keskmisest, millele lisatakse veel 5 %, kui 

need piirkonnad impordivad tooteid 

muudest lähedal asuvatest 

äärepoolseimatest piirkondadest; 

Or. en 

Selgitus 

Kui kehtestada lisatoetuse künniseks SKP inimese kohta 75 % ELi keskmisest, oleks võimalik 

koondada abi nendele äärepoolseimatele piirkondadele, mis tegelikult toetust vajavad, ning 

sellega hoitaks ära lisaraha eraldamine juba arenenud piirkondadele. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Muudatusettepanek  54 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Liikmesriigid tagavad, et kuni 20 % 

neile igal aastal koolikava raames ette 

nähtud vahenditest eraldatakse 

kaasnevatele haridusmeetmetele. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Muudatusettepanek  55 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Koolikavas osalevad liikmesriigid 

teevad koolitoidu jagamise kohtades 

teatavaks oma osalemise kavas ning 

osutavad asjaolule, et liit subsideerib seda. 

Liikmesriigid tagavad liidu koolikava 

lisandväärtuse ja nähtavuse seoses muu 

toidu pakkumisega haridusasutustes. 

 

8. Koolikavas osalevatel liikmesriikidel on 

soovitatav teha koolitoidu jagamise 

kohtades teatavaks oma osalemine kavas 

ning asjaolu, et liit subsideerib seda. 

Liikmesriigid tagavad liidu koolikava 

lisandväärtuse ja nähtavuse seoses muu 

toidu pakkumisega haridusasutustes. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Muudatusettepanek  56 

Bronis Ropė 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Seadusandlikest muudatusettepanekutest koosnev B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 24 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Selleks et parandada koolikava alast 

teadlikkust, on komisjonil õigus võtta 

kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 

õigusakte, milles nõutakse liikmesriikidelt, 

kellel on koolikava, osutamist asjaolule, et 

seda subsideerib liit. 

3. Selleks et parandada koolikava alast 

teadlikkust, on komisjonil õigus võtta 

kooskõlas artikliga 227 vastu delegeeritud 

õigusakte. Liikmesriikide jaoks, kes 

otsustavad liidu abi teatavaks teha, 

sätestatakse nendes delegeeritud 

õigusaktides teatavakstegemise 

üksikasjad. 

Or. en 

 

 


