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20.5.2015 B8-0362/50 

Tarkistus  50 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on strategioitaan 

laatiessaan laadittava luettelo muista 

maataloustuotteista, joita voidaan 

satunnaisesti sisällyttää koulutuksellisiin 

tukitoimenpiteisiin hedelmien ja 

vihannesten, banaanien ja maidon lisäksi. 

5. Jäsenvaltioiden on strategioitaan 

laatiessaan laadittava luettelo muista 

maataloustuotteista, joita voidaan 

satunnaisesti sisällyttää jakeluun 

koulutuksellisten oheistoimenpiteiden 

yhteydessä 2 kohdassa tarkoitettujen 
hedelmien ja vihannesten, banaanien ja 

maidon sekä maitotuotteiden lisäksi. 

Hedelmä- ja vihannestuotteita, joihin on 

lisätty sokeria, rasvaa, suolaa, 

makeutusaineita ja/tai keinotekoisia 

aromivahventeita (keinotekoisia 

elintarvikkeiden lisäaineita E620–E650) 

ei sallita. 

Or. en 

Perustelu 

Koodeilla E620–E650 nimetyillä lisäaineilla on haitallisia vaikutuksia kuluttajien terveyteen, 

jos niitä käytetään suuria määriä. Ohjelman tavoitteena on terveellisen ruokavalion 

edistäminen, joten vaikutuksiltaan kyseenalaisten lisäaineiden salliminen olisi tavoitteiden 

vastaista. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Tarkistus  51 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) hedelmien ja vihannesten, mukaan 

lukien banaanit, osalta objektiiviset 

perusteet, jotka koskevat 

a) hedelmien ja vihannesten, mukaan 

lukien banaanit, osalta objektiiviset 

perusteet, jotka koskevat 

i) 6–10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä; i) 6–10-vuotiaiden lasten osuutta kyseisen 

jäsenvaltion väestöstä; 

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysastetta 

siten, että varmistetaan suurempi tuki 

tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetuille vähemmän kehittyneille 

alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 

luetelluille syrjäisimmille alueille tai 

asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetuille pienille 

Egeanmeren saarille, ja 

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysastetta 

siten, että varmistetaan suurempi tuki 

tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetuille vähemmän kehittyneille 

alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 

luetelluille syrjäisimmille alueille ja/tai 

asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetuille pienille 

Egeanmeren saarille, ja 

 ii a) niille syrjäisimmille alueille, joiden 

BKT ei yllä koheesiokriteerien mukaiseen 

75 prosenttiin EU:n keskimääräisestä 

BKT:stä asukasta kohti, myönnettävän 

unionin tuen korottamista 5 prosentilla ja 

tuen korottamista vielä 5 prosentilla, jos 

kyseiset alueet tuovat tuotteita toisilta 

lähellä sijaitsevilta syrjäisimmiltä alueilta. 

Or. en 
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Perustelu 

Jos lisätuen myöntämisen raja-arvoksi vahvistettaisiin 75 prosenttia EU:n keskimääräisestä 

BKT:stä asukasta kohti, tuki voitaisiin keskittää niille syrjäisimmille alueille, jotka todella 

tarvitsevat sitä. Lisätukea ei silloin annettaisi jo kehittyneille alueille. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Tarkistus  52 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maidon osalta maidon osalta varojen 

aikaisempi käyttö aiemmissa maidon ja 

maitotuotteiden jakelun järjestelmissä 

sekä objektiivinen peruste, joka koskee 6–

10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä. 

b) maidon ja maitotuotteiden osalta 

seuraavien perusteiden yhdistelmä, jota 

sovelletaan kuuden vuoden 

siirtymäkauden ajan uuden ohjelman 

toteuttamisen alkamisesta lähtien: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.5.2015 B8-0362/53 

Tarkistus  53 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – i–iv alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 i) 6–10-vuotiaiden lasten osuus kyseisen 

jäsenvaltion väestöstä; 

 ii) jäsenvaltion alueiden kehitysaste siten, 

että varmistetaan suurempi tuki tämän 

asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetuille vähemmän kehittyneille 

alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 

luetelluille syrjäisimmille alueille ja/tai 

asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetuille pienille 

Egeanmeren saarille; 

 iii) varojen aikaisempi käyttö aiemmissa 

ohjelmissa, jotka koskevat maidon ja 

maitotuotteiden jakelua lapsille, lukuun 

ottamatta Kroatiaa, jolle otetaan käyttöön 

kiinteämääräinen maksujärjestelmä; jotta 

varmistetaan varojen oikeudenmukainen 

jakautuminen jäsenvaltioiden kesken, 

tämän perusteen vastapainoksi otetaan 

käyttöön i alakohdassa tarkoitettuun 

ikäryhmään kuuluvaa lasta kohti 

vuotuinen unionin avun 

vähimmäissumma, joka määritellään 

jäsenvaltioittain lasta kohti käytetyn 

keskimääräisen summan perusteella; 
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 iv) niille syrjäisimmille alueille, joiden 

BKT ei yllä koheesiokriteerien mukaiseen 

75 prosenttiin EU:n keskimääräisestä 

BKT:stä asukasta kohti, myönnettävän 

unionin tuen korottaminen 5 prosentilla 

ja tuen korottaminen vielä 5 prosentilla, 

jos kyseiset alueet tuovat tuotteita toisilta 

lähellä sijaitsevilta syrjäisimmiltä alueilta. 

Or. en 

Perustelu 

Jos lisätuen myöntämisen raja-arvoksi vahvistettaisiin 75 prosenttia EU:n keskimääräisestä 

BKT:stä asukasta kohti, tuki voitaisiin keskittää niille syrjäisimmille alueille, jotka todella 

tarvitsevat sitä. Lisätukea ei silloin annettaisi jo kehittyneille alueille. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Tarkistus  54 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

enintään 20 prosenttia niille vuosittain 

koulujakeluohjelman puitteissa 

myönnettävistä määrärahoista 

kohdennetaan koulutuksellisiin 

oheistoimenpiteisiin. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Tarkistus  55 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Koulujakeluohjelmaan osallistuvien 

jäsenvaltioiden on elintarvikkeiden 

jakelupaikoissa julkistettava ohjelmaan 

osallistumisensa ja tiedotettava unionin 

antamasta tuesta. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava unionin koulujakeluohjelman 

lisäarvo ja näkyvyys suhteessa 

oppilaitoksissa tarjottaviin muihin 

aterioihin.” 

8. Koulujakeluohjelmaan osallistuvia 

jäsenvaltioita kehotetaan julkistamaan 
elintarvikkeiden jakelupaikoissa ohjelmaan 

osallistumisensa ja tiedottamaan unionin 

antamasta tuesta. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava unionin koulujakeluohjelman 

lisäarvo ja näkyvyys suhteessa 

oppilaitoksissa tarjottaviin muihin 

aterioihin.” 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Tarkistus  56 

Bronis Ropė 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

24 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Koulujakeluohjelmaa koskevan 

tietoisuuden edistämiseksi siirretään 

komissiolle valta antaa 227 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

velvoitetaan koulujakeluohjelmaa 

soveltavat jäsenvaltiot tiedottamaan 

unionin antamasta tuesta. 

3. Koulujakeluohjelmaa koskevan 

tietoisuuden edistämiseksi siirretään 

komissiolle valta antaa 227 artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä. Jos 

jäsenvaltiot päättävät tiedottaa unionin 

antamasta tuesta, delegoiduissa 

säädöksissä on vahvistettava tiedottamista 

koskevat yksityiskohdat. 

Or. en 

 

 


