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20.5.2015 B8-0362/50 

Grozījums Nr.  50 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23. pants – 5. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Stratēģiju izstrādes laikā dalībvalstis 

izveido to lauksaimniecības produktu 

sarakstu, kas papildus augļiem un 

dārzeņiem, banāniem un pienam reizumis 

var būt izglītojošo atbalsta pasākumu 

priekšmets. 

5. Stratēģiju izstrādes laikā dalībvalstis 

izveido to lauksaimniecības produktu 

sarakstu, kuri papildus augļiem un 

dārzeņiem, banāniem, pienam un piena 

produktiem, kas minēti 2. punktā, 
reizumis var tikt izdalīti kā izglītojošo 

papildu pasākumu priekšmets. Ja augļi un 

dārzeņi ir pārstrādāti, nav atļauts izdalīt 

produktus, kas satur pievienotu cukuru, 

pievienotus taukus, pievienotu sāli, 

pievienotus saldinātājus un/vai mākslīgos 

garšas pastiprinātājus (mākslīgās pārtikas 

piedevas ar kodiem E620–E650).  

Or. en 

Pamatojums 

Piedevām ar numuriem no E620 līdz E650 ir kaitīga ietekme uz patērētāju veselību, ja tās tiek 

patērētas lielākā apjomā. Programmas uzdevums ir veicināt veselīgu pārtiku, tāpēc, atļaujot 

pievienot piedevas, kurām ir apšaubāma ietekme uz veselību, rastos pretruna ar programmas 

mērķiem. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Grozījums Nr.  51 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) augļiem un dārzeņiem, tostarp 

banāniem: objektīvus kritērijus, kuru 

pamatā ir: 

(a) augļiem un dārzeņiem, tostarp 

banāniem: objektīvus kritērijus, kuru 

pamatā ir: 

(i) bērnu skaits vecuma grupā no sešiem 

līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija; 

(i) bērnu skaits vecuma grupā no sešiem 

līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija attiecīgajā 

dalībvalstī; 

(ii) dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, 

lai nodrošinātu lielāku atbalstu mazāk 

attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 

5. punkta nozīmē, attālākiem reģioniem, 

kas minēti Līguma 349. pantā, un Egejas 

jūras salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 

1. panta 2. punkta nozīmē, un 

(ii) dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, 

lai nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu 

mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 

3. panta 5. punkta nozīmē, attālākiem 

reģioniem, kas minēti LESD 349. pantā, 

un/vai Egejas jūras salām Regulas (ES) 

Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē, un 

 (iia) Savienības atbalsta papildu 

palielinājums par 5 %, kas jāpiemēro 

attālākajiem reģioniem, kuros IKP 

līmenis ir zemāks par kohēzijas kritēriju, 

proti, 75 % no ES vidējā IKP uz vienu 

iedzīvotāju, un ko palielina vēl par 5 %, ja 

šie reģioni importē produktus no citiem 

tuvumā esošiem attālākiem reģioniem; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Pamatojums 

Nosakot papildu atbalsta robežvērtību 75 % no vidējā ES IKP uz vienu iedzīvotāju, varētu 

palīdzību koncentrēt tiem attālākajiem reģioniem, kuriem atbalsts tiešām vajadzīgs un 

nesniegt papildu finansējumu jau attīstītajiem reģioniem. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Grozījums Nr.  52 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pienam: līdzekļu vēsturisko 

izmantojumu iepriekšējās programmās 

par bērnu apgādi ar pienu un piena 

produktiem un objektīvus kritērijus, kuru 

pamatā ir bērnu proporcionālais 

daudzums vecuma grupā no sešiem līdz 

desmit gadiem. 

(b) pienam un piena produktiem: turpmāk 

minēto kritēriju kombināciju, kas 

jāpiemēro sešu gadu ilgā pārejas 

laikposmā, kurš sākas līdz ar jaunās 

programmas darbību: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Grozījums Nr.  53 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts – i līdz iv punkts (jauni) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (i) bērnu skaits vecuma grupā no sešiem 

līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija attiecīgajā 

dalībvalstī; 

 (ii) dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, 

lai nodrošinātu lielāka atbalsta sniegšanu 

mazāk attīstītajiem reģioniem šīs regulas 

3. panta 5. punkta nozīmē, attālākajiem 

reģioniem, kas minēti LESD 349. pantā, 

un/vai Egejas jūras salām Regulas (ES) 

Nr. 229/2013 1. panta 2. punkta nozīmē; 

 (iii) līdzekļu vēsturiskais izmantojums 

iepriekšējās programmās par bērnu 

apgādi ar pienu un piena produktiem, 

izņemot Horvātiju, kur tiek ieviesta 

vienreizēja maksājuma sistēma; lai 

nodrošinātu fondu taisnīgu sadalījumu 

starp dalībvalstīm, šo kritēriju līdzsvaro, 

ieviešot Savienības atbalsta ikgadējā 

minimuma apjomu vienam bērnam 

vecuma grupā, kas minēta i) punktā un 

noteikta, par pamatu ņemot vidējo 

līdzekļu izlietojumu uz vienu bērnu 

dalībvalstī; 

 (iv) Savienības atbalsta papildu 

palielinājums par 5 %, kas jāpiemēro 
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attālākajiem reģioniem, kuros IKP 

līmenis ir zemāks par kohēzijas kritēriju, 

proti, 75 % no ES vidējā IKP uz vienu 

iedzīvotāju, un ko palielina vēl par 5 %, ja 

šie reģioni importē produktus no citiem 

tuvumā esošiem attālākiem reģioniem; 

Or. en 

Pamatojums 

Nosakot papildu atbalsta robežvērtību 75 % no vidējā ES IKP uz vienu iedzīvotāju, varētu 

palīdzību koncentrēt tiem attālākajiem reģioniem, kuriem atbalsts tiešām vajadzīgs un 

nesniegt papildu finansējumu jau attīstītajiem reģioniem. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Grozījums Nr.  54 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Dalībvalstis nodrošina, ka līdz 20 % 

no finansējuma, kas tām piešķirts ik gadu 

saskaņā ar skolu programmu, tiek veltīti 

izglītojošiem papildu pasākumiem. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Grozījums Nr.  55 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants – 8. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Dalībvalstis, kas piedalās skolu 

programmā, pārtikas izdales vietās 

publisko informāciju par savu dalību 

programmā un par to, ka programmu 

subsidē Savienība. Dalībvalstis nodrošina 

Savienības skolu programmas pievienoto 

vērtību un pamanāmību saistībā ar citām 

maltītēm, kas tiek piedāvātas izglītības 

iestādēs. 

8. Dalībvalstīm, kas piedalās skolu 

programmā, tiek ieteikts pārtikas izdales 

vietās publiskot informāciju par savu 

dalību programmā un par to, ka 

programmu subsidē Savienība. Dalībvalstis 

nodrošina Savienības skolu programmas 

pievienoto vērtību un pamanāmību saistībā 

ar citām maltītēm, kas tiek piedāvātas 

izglītības iestādēs. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Grozījums Nr.  56 

Bronis Ropė 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu saistībā ar atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu 

un piena piegādi izglītības iestādēm un šo sarunu mandātu 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

24. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai veicinātu informētību par 

programmu, Komisija tiek pilnvarota ar 

deleģētajiem aktiem, kurus pieņem 

saskaņā ar 227. pantu, prasīt, lai 

dalībvalstis, kurās īsteno skolu 

programmu, informētu sabiedrību par 

Savienības atbalsta subsidējošo funkciju. 

3. Lai veicinātu informētību par 

programmu, Komisija tiek pilnvarota 

pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

227. pantu; ja dalībvalstis izvēlas publiskot 

Savienības atbalstu, šādos deleģētajos 

aktos nosaka sīkāku informāciju par šādu 

publicitāti. 

Or. en 


