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20.5.2015 B8-0362/50 

Pakeitimas 50 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Rengdamos strategijas valstybės narės 

nustato ir kitų nei vaisiai ir daržovės, 

bananai ir pienas, žemės ūkio produktų, 

kurie kartais gali būti įtraukiami į 

remiamas švietimo priemones, sąrašą. 

5. Rengdamos strategijas valstybės narės 

greta vaisių ir daržovių, bananų, pieno ir 

pieno produktų, nurodytų 2 dalyje, nustato 

ir kitų žemės ūkio produktų, kurie kartais 

gali būti tiekiami įgyvendinant papildomas 

švietimo priemones, sąrašą. Neleidžiama 

tiekti perdirbtų vaisių ir daržovių, 

produktų, į kuriuos pridėta cukraus, 

riebalų, druskos, saldiklių ir (arba) 

dirbtinių skonio stipriklių (dirbtinių 

maisto priedų, kurių kodai E620–E650).  

Or. en 

Pagrindimas 

Maisto priedai, kurių numeriai yra E620–E650, turi kenksmingą poveikį vartotojų sveikatai, 

jei jų vartojama daug. Kadangi šia programa siekiama skatinti vartoti sveiką maistą, leidimas 

naudoti abejotiną poveikį turinčius priedus prieštarautų šios programos tikslams. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Pakeitimas 51 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, 

atveju – objektyvius kriterijus: 

a) vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, 

atveju – objektyvius kriterijus: 

i) šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičių kaip visų gyventojų skaičiaus dalį, 

i) šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičių kaip visų atitinkamos valstybės 

narės gyventojų skaičiaus dalį, 

ii) valstybių narių regionų išsivystymo 

lygį, siekiant užtikrinti didesnę pagalbą 

mažiau išsivysčiusiems regionams, 

apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 

dalyje, atokiausiems regionams, 

išvardytiems Sutarties 349 straipsnyje, ir 

mažosioms Egėjo jūros saloms, 

apibrėžtoms Reglamento (ES) 

Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, ir 

ii) valstybių narių regionų išsivystymo 

lygį, siekiant užtikrinti, kad didesnė 

pagalba būtų teikiama mažiau 

išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems 

šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, 

atokiausiems regionams, išvardytiems 

SESV 349 straipsnyje, ir (arba) mažosioms 

Egėjo jūros saloms, apibrėžtoms 

Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 

2 dalyje, ir 

 iia) papildomai 5 proc. padidintą 

Sąjungos pagalbos sumą, taikomą 

atokiausiems regionams, kurių BVP yra 

mažesnis už sanglaudos kriterijus 

(75 proc. ES BVP vienam gyventojui 

vidurkio), toliau padidinant pagalbos 

sumą 5 proc., jei šie regionai importuoja 

produktus iš kitų netoli esančių 

atokiausių regionų; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Nustatant ribą papildomai pagalbai teikti, jei BVP yra mažesnis už 75 proc. ES BVP vienam 

gyventojui vidurkio, pagalbą būtų galima teikti tiems atokiausiems regionams, kuriems iš 

tikrųjų reikia paramos, ir nebūtų galima teikti papildomo finansavimo jau išsivysčiusiems 

regionams. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Pakeitimas 52 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pieno atveju – ankstesnį lėšų pagal 

ankstesnes pieno ir pieno produktų tiekimo 

vaikams programas panaudojimą ir 

objektyvius kriterijus, grindžiamus 

šešerių– dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičiumi kaip visų gyventojų skaičiaus 

dalimi. 

b) pieno ir pieno produktų atveju – toliau 

nurodytų kriterijų, taikomų pereinamuoju 

šešerių metų trukmės laikotarpiu nuo 

naujos programos vykdymo pradžios, 

derinį: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Pakeitimas 53 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punkto i–iv papunkčiai (nauji) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 i) šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičių kaip atitinkamos valstybės narės 

visų gyventojų skaičiaus dalį, 

 ii) valstybių narių regionų išsivystymo 

lygį, siekiant užtikrinti, kad didesnė 

pagalba būtų teikiama mažiau 

išsivysčiusiems regionams, apibrėžtiems 

šio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje, 

atokiausiems regionams, išvardytiems 

SESV 349 straipsnyje, ir (arba) 

mažosioms Egėjo jūros saloms, 

apibrėžtoms Reglamento (ES) 

Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, 

 iii) įprastą lėšų pagal ankstesnes pieno ir 

pieno produktų tiekimo vaikams 

programas panaudojimą (išskyrus 

Kroatijos atveju –šiai šaliai turės būti 

nustatyta fiksuoto dydžio sumų sistema); 

siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų teisingai 

paskirstytos valstybėms narėms, šis 

kriterijus atsveriamas numatant 

minimalią Sąjungos pagalbos vienam i 

papunktyje minėtos amžiaus grupės 

vaikui per metus sumą ir nustatomas 

remiantis vienam vaikui kiekvienoje 

valstybėje narėje panaudotų lėšų 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

vidurkiu; 

 iv) papildomai 5 proc. padidintą Sąjungos 

pagalbos sumą, taikomą atokiausiems 

regionams, kurių BVP yra mažesnis už 

sanglaudos kriterijus (75 proc. ES BVP 

vienam gyventojui vidurkio), toliau 

padidinant pagalbos sumą 5 proc., jei šie 

regionai importuoja produktus iš kitų 

netoli esančių atokiausių regionų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustatant ribą papildomai pagalbai teikti, jei BVP yra mažesnis už 75 proc. ES BVP vienam 

gyventojui vidurkio, pagalbą būtų galima teikti tiems atokiausiems regionams, kuriems iš 

tikrųjų reikia paramos, ir nebūtų galima teikti papildomo finansavimo jau išsivysčiusiems 

regionams. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Pakeitimas 54 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad iki 

20 proc. joms skirto finansavimo pagal 

mokykloms skirtas programas per metus 

būtų skiriama papildomoms 

šviečiamosioms priemonėms. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Pakeitimas 55 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 8 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Mokykloms skirtose programose 

dalyvaujančios valstybės narės maisto 

tiekimo vietose viešai skelbia informaciją 

apie savo dalyvavimą programoje ir 

nurodo, kad programą subsidijuoja 

Sąjunga. Valstybės narės užtikrina 

Sąjungos mokykloms skirtų programų 

pridėtinę vertę ir matomumą, kai švietimo 

įstaigoms kartu tiekiami ir kiti maisto 

produktai. 

8. Mokykloms skirtose programose 

dalyvaujančioms valstybėms narėms 

rekomenduojama maisto tiekimo vietose 

viešai skelbti informaciją apie savo 

dalyvavimą programoje ir nurodyti, kad 

programą subsidijuoja Sąjunga. Valstybės 

narės užtikrina Sąjungos mokykloms skirtų 

programų pridėtinę vertę ir matomumą, kai 

švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti 

maisto produktai. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Pakeitimas 56 

Bronis Ropė 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(Sprendimas dėl tarpinstitucinių darybų pradėjimo) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

24 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Siekiant didinti informuotumą apie 

mokykloms skirtas programas, Komisijai 

suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 

reikalaujama, kad mokykloms skirtose 

programose dalyvaujančios valstybės 

narės viešai skelbtų apie Sąjungos 

pagalbos subsidijuojamąjį vaidmenį. 

3. Siekiant didinti informuotumą apie 

mokykloms skirtas programas, Komisijai 

pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus; tais atvejais, 

kai valstybės narės nusprendžia viešai 

skelbti informaciją apie Sąjungos pagalbą, 

tokiais deleguotaisiais aktais nustatoma 

išsamesnė informacija apie tokį skelbimą. 

Or. en 

 

 


