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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.5.2015 B8-0362/50 

Módosítás  50 

Bronis Ropė 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A tagállamok stratégiájuk 

megfogalmazása során összeállítanak egy 

listát azon mezőgazdasági termékekről (a 

gyümölcsök és zöldségek, banán és tej 

mellett), amelyek néha a támogató 

oktatási intézkedések körébe tartozhatnak 

majd. 

(5) A tagállamok stratégiájuk 

megfogalmazása során összeállítanak egy 

listát azon mezőgazdasági termékekről (a 

gyümölcsök és zöldségek, banán, valamint 

a tej és a (2) bekezdésben említett 

tejtermékek mellett), amelyek egyedi 

esetekben, kísérő oktatási intézkedések 

keretében ugyancsak kiosztás tárgyát 

képezhetik. A feldolgozott gyümölcs- és 

zöldségtermékek esetében hozzáadott 

cukrot, hozzáadott zsírt, hozzáadott sót, 

hozzáadott édesítőt és/vagy hozzáadott 

ízfokozókat (az E620–E650 kódszámok 

alá tartozó mesterséges élelmiszer-

adalékanyagokat) tartalmazó termékek 

nem megengedettek.  

Or. en 

Indokolás 

Az E620–E650 kódszámok alá tartozó élelmiszer-adalékanyagok – nagy mennyiségben 

történő fogyasztásuk esetén – káros hatásokat gyakorolnak a fogyasztók egészségére. Mivel a 

program az egészséges élelmiszerek népszerűsítésére irányul, ellentétes lenne a céljaival 

olyan adalékanyagok engedélyezése, amelyek az egészségre kétes hatást gyakorolhatnak. 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/51 

Módosítás  51 

Bronis Ropė 

vea Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) gyümölcsök és zöldségek (köztük 

banán) esetében: az alábbiakra épülő 

objektív kritériumok: 

a) gyümölcsök és zöldségek (köztük 

banán) esetében: az alábbiakra épülő 

objektív kritériumok: 

i. a 6-10 éves gyermekek száma, mint a 

lakosságon belüli arányuk, 

i. a 6-10 éves gyermekek száma, mint az 

érintett tagállam lakosságán belüli 

arányuk, 

ii. a tagállam régióinak fejlettségi szintje, 

hogy magasabb támogatás lehessen 

biztosítható a jelen rendelkezés 3. cikk (5) 

bekezdésében meghatározott kevésbé 

fejlett régióknak, a szerződés 349. 

cikkében felsorolt legkülső régióknak, 

illetve a 229/2013/EU rendelet 1. cikk (2) 

bekezdésében értelmezett kisebb égei-

tengeri szigeteknek, és 

ii. a tagállam régióinak fejlettségi szintje 

annak érdekében, hogy magasabb 

támogatás nyújtását biztosítsák a jelen 

rendelkezés 3. cikk (5) bekezdésének 

értelmében vett kevésbé fejlett régióknak, 

az EUMSZ 349. cikkében felsorolt 

legkülső régióknak, és/vagy a 229/2013/EU 

rendelet 1. cikk (2) bekezdésében 

értelmében vett kisebb égei-tengeri 

szigeteknek, 

 iia. az uniós támogatás további 5%-os 

növelése az átlagosan egy főre eső uniós 

GDP 75%-ában meghatározott kohéziós 

kritérium alatti GDP szinttel rendelkező 

legkülső régiók számára, valamint további 

5%-os növelése abban az esetben, ha ezek 

a régiók hozzájuk közel eső más legkülső 

régiókból hoznak be termékeket; 
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Or. en 

Indokolás 

A kiegészítő támogatás küszöbértékének az átlagosan egy főre eső uniós GDP 75%-ában 

történő meghatározása lehetővé tenné, hogy a támogatás a valóban rászoruló legkülső 

régiókba irányuljon, és a már fejlett területek ne kapjanak kiegészítő támogatást. 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/52 

Módosítás  52 

Bronis Ropė 

vea Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tej esetében: a tej és tejtermékek 

gyermekek körében történő ellátását 

szolgáló pénzalapok korábbi programok 

szerinti historikus felhasználása, valamint 

objektív kritériumok, a 6-10 éves 

gyermekek aránya szerint. 

b) a tej és tejtermékek esetében az alábbi 

kritériumok kombinációja alkalmazandó 

egy hatéves átmeneti időszak folyamán, 

amely az új program életbelépésekor veszi 

kezdetét: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/53 

Módosítás  53 

Bronis Ropė 

va Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – i - iv pontok (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i. a 6–10 éves gyermekek száma, az 

érintett tagállam lakosságán belüli 

arányban kifejezve; 

 ii. a tagállam régióinak fejlettségi szintje, 

magasabb támogatást biztosítva az e 

rendelkezés 3. cikkének (5) bekezdése 

értelmében vett kevésbé fejlett régióknak, 

az EUMSZ 349. cikkében felsorolt 

legkülső régióknak, és/vagy a 

229/2013/EU rendelet 1. cikk (2) 

bekezdésében értelmében vett kisebb égei-

tengeri szigeteknek, 

 iii. a tej és tejtermékek gyermekek 

számára történő kiosztását támogató 

pénzalapok korábbi programok keretében 

történő felhasználására vonatkozó adatok, 

kivéve Horvátország esetét, ahol átalányos 

kifizetési rendszert kell alkalmazni; az 

alapok tagállamok közötti igazságos 

elosztásának biztosítása érdekében ezt a 

kritériumot az i. alpontban említett 

korcsoportba tartozó gyermekek esetében 

az egy gyermekre jutó minimális összeg 

meghatározásával kell ellensúlyozni, 

amely összeget a gyermekenként az adott 

tagállam által átlagosan felhasznált 
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összeg alapján kell meghatározni; 

 iv. az uniós támogatás további 5%-os 

növelése az átlagosan egy főre eső uniós 

GDP 75%-ában meghatározott kohéziós 

kritérium alatti GDP szinttel rendelkező 

legkülső régiók számára, valamint további 

5%-os növelése abban az esetben, ha ezek 

a régiók hozzájuk közel eső más legkülső 

régiókból hoznak be termékeket; 

Or. en 

Indokolás 

A kiegészítő támogatás küszöbértékének az átlagosan egy főre eső uniós GDP 75%-ában 

történő meghatározása lehetővé tenné, hogy a támogatás a valóban rászoruló legkülső 

régiókba irányuljon, és a már fejlett területek ne kapjanak kiegészítő támogatást. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/54 

Módosítás  54 

Bronis Ropė 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a számukra az iskolaprogramok 

keretében évenként juttatott pénzösszegek 

egy részét, de legfeljebb 20%-át kísérő 

oktatási intézkedésekre különítsék el. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/55 

Módosítás  55 

Bronis Ropė 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az iskolaprogramban részt vevő 

tagállamok az élelmiszerosztás helyén 

népszerűsíthetik a programban való 

részvételüket és a program uniós 

támogatottságát. Az oktatási 

intézményekben kínált egyéb ételekhez 

kapcsolódóan a tagállamok gondoskodnak 

az uniós iskolaprogram hozzáadott 

értékéről és láthatóságáról.” 

(8) Az iskolaprogramban részt vevő 

tagállamok számára ajánlott, hogy az 

élelmiszerosztás helyén népszerűsítsék a 

programban való részvételüket és a 

program uniós támogatottságát. Az oktatási 

intézményekben kínált egyéb ételekhez 

kapcsolódóan a tagállamok gondoskodnak 

az uniós iskolaprogram hozzáadott 

értékéről és láthatóságáról. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/56 

Módosítás  56 

Bronis Ropė 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

1308/2013/EU rendelet 

24 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az iskolaprogram ismertségének 

növelése érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 

cikknek megfelelően olyan, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el, amelyekben előírja, hogy az 

iskolaprogrammal rendelkező tagállamok 

hívják fel a figyelmet az uniós támogatás 

szerepére. 

(3) Az iskolaprogram iránti érdeklődés 

felkeltése érdekében a Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 227. 

cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el; abban 

az esetben, ha a tagállamok úgy döntenek, 

hogy népszerűsítik az Uniós támogatást, e 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

kell előírni a népszerűsítésre vonatkozó 

részleteket. 

Or. en 

 

 

 


