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20.5.2015 B8-0362/50 

Amendement  50 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Bij het opstellen van hun strategie 

stellen de lidstaten een lijst samen van 

landbouwproducten die bij gelegenheid 

naast groenten en fruit, bananen en melk in 

de ondersteunende educatieve maatregelen 

kunnen worden opgenomen. 

5. Bij het opstellen van hun strategie 

stellen de lidstaten een lijst samen van 

landbouwproducten die bij gelegenheid 

naast groenten en fruit, bananen, melk en 

zuivelproducten, als bedoeld in lid 2, voor 

verstrekking in de begeleidende educatieve 

maatregelen kunnen worden opgenomen. 

Met betrekking tot verwerkte groenten en 

verwerkt fruit is de verstrekking van 

producten die toegevoegde suiker, 

toegevoegd vet, toegevoegd zout, 

toegevoegde zoetstoffen en/of toegevoegde 

smaakversterkers (codes E620-E650) 

bevatten, niet toegestaan. 

Or. en 

Motivering 

De voedingsadditieven E620-E650 zijn slecht voor de gezondheid van de consument indien ze 

in grotere hoeveelheden worden ingenomen. Aangezien dit programma gericht is op het 

bevorderen van gezond voedsel zou het toelaten van deze additieven haaks op de 

doelstellingen staan. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Amendement  51 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen: objectieve criteria die 

zijn gebaseerd op: 

(a) voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen: objectieve criteria die 

zijn gebaseerd op: 

(i) het aantal kinderen van zes tot tien als 

percentage van de bevolking; 

(i) het aantal kinderen van zes tot tien als 

percentage van de bevolking van de 

lidstaat in kwestie; 

(ii) de mate van ontwikkeling van de 

gebieden in een lidstaat, zodat minder 

ontwikkelde gebieden, in de zin van artikel 

3, lid 5, van deze verordening, de in artikel 

349 van het Verdrag vermelde 

ultraperifere gebieden en de kleinere 

eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van 

artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 

229/2013, meer steun ontvangen; 

(ii) de mate van ontwikkeling van de 

gebieden in een lidstaat, zodat minder 

ontwikkelde gebieden, in de zin van artikel 

3, lid 5, van deze verordening, de in artikel 

349 VWEU vermelde ultraperifere 

gebieden en/of de kleinere eilanden in de 

Egeïsche Zee, in de zin van artikel 1, lid 2, 

van Verordening (EU) nr. 229/2013, meer 

steun ontvangen; 

 (ii bis) een extra stijging van 5 % van de 

door de Unie verleende steun, voor de 

ultraperifere gebieden met een bbp-niveau 

onder het cohesiecriterium van 75 % van 

het gemiddelde bbp per hoofd van de 

bevolking van de EU, en een stijging van 

nog eens 5 % als deze regio's producten 

invoeren uit andere ultraperifere gebieden 

in de buurt; 
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Or. en 

Motivering 

Het vaststellen van een drempel voor aanvullende steun (van 75 % van het gemiddelde bbp 

per hoofd van de bevolking van de EU) zal ertoe leiden dat de steun vooral zal gaan naar die 

ultraperifere gebieden die deze het hardst nodig hebben en niet naar reeds ontwikkelde 

regio's. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Amendement  52 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – letter b – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) voor melk: de besteding van uit hoofde 

van voorgaande regelingen voor de 

verstrekking van melk en zuivelproducten 

toegewezen financiële middelen en 

objectieve criteria op basis van het 

percentage kinderen van zes tot tien jaar. 

(b) voor melk en zuivelproducten, een 

combinatie van de volgende criteria die 

moeten worden gehanteerd tijdens een 

overgangsperiode van zes jaar, gerekend 

vanaf het begin van de looptijd van het 

nieuwe programma: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Amendement  53 

Bronis Ropė 

venamens de Verts/ALE-Fractie  

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – letter b – punten i t/m iv (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i) het aantal kinderen van zes tot tien 

jaar als percentage van de bevolking van 

de lidstaat in kwestie; 

 (ii) de mate van ontwikkeling van de 

gebieden in een lidstaat, om minder 

ontwikkelde gebieden, in de zin van 

artikel 3, lid 5, van deze verordening, de 

in artikel 349 VWEU vermelde 

ultraperifere gebieden en/of de kleinere 

eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van 

artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) 

nr. 229/2013, meer steun te laten 

ontvangen; 

 (iii) de wijze waarop in het verleden 

middelen zijn besteed uit hoofde van 

eerdere regelingen voor de verstrekking 

van melk en zuivelproducten aan 

kinderen, behalve voor Kroatië, waarvoor 

een forfaitair betalingssysteem wordt 

ingevoerd; om te zorgen voor een eerlijke 

verdeling van de middelen onder de 

lidstaten, wordt dit criterium 

gecompenseerd door de invoering van een 

minimumbedrag aan jaarlijkse steun van 

de Unie per kind als bedoeld in punt (i), 

dat is vastgesteld op grond van het 
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gemiddelde gebruik van middelen per 

kind per lidstaat; 

 (iv) een extra stijging van 5 % van de door 

de Unie verleende steun, voor de 

ultraperifere gebieden met een bbp-niveau 

onder het cohesiecriterium van 75 % van 

het gemiddelde bbp per hoofd van de 

bevolking van de EU, en een stijging van 

nog eens 5 % als deze regio's producten 

invoeren uit andere ultraperifere gebieden 

in de buurt; 

Or. en 

Motivering 

Het vaststellen van een drempel voor aanvullende steun (van 75 % van het gemiddelde bbp 

per hoofd van de bevolking van de EU) zal ertoe leiden dat de steun vooral zal gaan naar die 

ultraperifere gebieden die deze het hardst nodig hebben en niet naar reeds ontwikkelde 

regio's. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Amendement  54 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten zien erop toe dat ten 

hoogste 20 % van de jaarlijks aan hen 

toegewezen financiering in het kader van 

de schoolregeling wordt gereserveerd voor 

begeleidende educatieve maatregelen. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Amendement  55 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 
Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De deelnemende lidstaten maken op de 

plaats van verstrekking bekend dat zij 

deelnemen aan de regeling en geven 

daarbij de rol van de Unie als 

subsidieverstrekker aan. De lidstaten 

dragen zorg voor de meerwaarde en 

zichtbaarheid van de schoolregeling van de 

Unie ten opzichte van de verstrekking van 

andere maaltijden in 

onderwijsinstellingen." 

8. De deelnemende lidstaten wordt 

aanbevolen op de plaats van verstrekking 

bekend te maken dat zij deelnemen aan de 

regeling en daarbij de rol van de Unie als 

subsidieverstrekker aan te geven. De 

lidstaten dragen zorg voor de meerwaarde 

en zichtbaarheid van de schoolregeling van 

de Unie ten opzichte van de verstrekking 

van andere maaltijden in 

onderwijsinstellingen." 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Amendement  56 

Bronis Ropė 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen (Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen) 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Teneinde de schoolregeling onder de 

aandacht van het publiek te brengen, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig 

artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen waarbij de lidstaten die een 

schoolregeling hebben ingevoerd, ertoe 

worden verplicht bekendheid te geven aan 

de subsidiëring met steun van de Unie. 

3. Teneinde de schoolregeling onder de 

aandacht van het publiek te brengen, is de 

Commissie bevoegd om overeenkomstig 

artikel 227 gedelegeerde handelingen vast 

te stellen; indien de lidstaten er inderdaad 

voor kiezen de steun van de EU onder de 

aandacht van het publiek te brengen, 

wordt in de gedelegeerde handelingen in 

kwestie aangegeven op welke wijze dit 

dient te gebeuren. 

Or. en 

 


