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20.5.2015 B8-0362/50 

Poprawka  50 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Opracowując swoje strategie, państwa 

członkowskie określają wykaz produktów 

rolnych, oprócz owoców i warzyw, 

bananów i mleka, które w niektórych 

przypadkach można objąć wspierającymi 

działaniami edukacyjnymi. 

5. Opracowując swoje strategie, państwa 

członkowskie określają wykaz produktów 

rolnych, oprócz owoców i warzyw, 

bananów, mleka i przetworów mlecznych 

wymienionych w ust. 2, które w niektórych 

przypadkach można włączyć do dystrybucji 

w ramach towarzyszących działań 

edukacyjnych. W przypadku 

przetworzonych owoców i warzyw nie 

powinny być dozwolone produkty 

zawierające dodatek cukru, tłuszczu, soli i 

substancji słodzących oraz sztucznych 

substancji wzmacniających smak (kody 

sztucznych dodatków do żywności E620-

E650).  

Or. en 

Uzasadnienie 

Dodatki do żywności o numerach od E620 do E650 mają szkodliwy wpływ na zdrowie 

konsumentów, jeżeli są spożywane w większych ilościach. Ponieważ celem programu jest 

propagowanie zdrowej żywności, uwzględnianie w nim dodatków, które mają wątpliwy 

korzystny wpływ na zdrowie, byłoby wbrew jego celom. 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

20.5.2015 B8-0362/51 

Poprawka  51 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w przypadku owoców i warzyw, w tym 

bananów, obiektywne kryteria opierające 

się na: 

a) w przypadku owoców i warzyw, w tym 

bananów, obiektywne kryteria opierające 

się na: 

(i) liczbie dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat jako odsetku populacji, 

(i) liczbie dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat jako odsetku populacji 

danego państwa członkowskiego, 

(ii) stopniu rozwoju regionów w państwie 

członkowskim, tak by zapewnić większą 

pomoc regionom słabiej rozwiniętym w 

rozumieniu art. 3 ust. 5 niniejszego 

rozporządzenia, regionom najbardziej 

oddalonym wymienionym w art. 349 

Traktatu i mniejszym wyspom Morza 

Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 229/2013, oraz 

(ii) stopniu rozwoju regionów w państwie 

członkowskim, tak by zapewnić 

świadczenie większej pomocy regionom 

słabiej rozwiniętym w rozumieniu art. 3 

ust. 5 niniejszego rozporządzenia, 

regionom najbardziej oddalonym 

wymienionym w art. 349 TFUE lub 

mniejszym wyspom Morza Egejskiego w 

rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 229/2013, oraz 

 (iia) dodatkowym zwiększeniu o 5% 

pomocy unijnej, które ma zastosowanie do 

regionów najbardziej oddalonych o 

poziomie PKB znajdującym się poniżej 

kryteriów spójności, tj. poniżej 75% 

średniego PKB UE per capita, a także 

dodatkowym zwiększeniu o kolejne 5%, 

jeśli regiony te importują produkty z 

innych regionów najbardziej oddalonych, 
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które znajdują się w sąsiedztwie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalenie progu wymaganego do otrzymywania dodatkowego wsparcia na poziomie 75% 

średniego PKB UE per capita umożliwiłoby skoncentrowanie pomocy na tych regionach, 

które rzeczywiście potrzebują wsparcia i zapobiegałoby kierowaniu dodatkowego 

finansowania do rozwiniętych regionów. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Poprawka  52 

Bronis Ropė 

vew imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku mleka – historyczne 

wykorzystanie funduszy w ramach 

poprzednich programów na rzecz 

dostarczania mleka i przetworów 

mlecznych dla dzieci oraz obiektywne 

kryteria dotyczące odsetka dzieci w wieku 

od sześciu do dziesięciu lat. 

b) w przypadku mleka i przetworów 

mlecznych – połączenie następujących 

kryteriów mających zastosowanie podczas 

sześcioletniego okresu przejściowego 

począwszy od rozpoczęcia nowego 

programu: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Poprawka  53 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b – podpunkty i–iv (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (i) liczby dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat stanowiącej odsetek 

populacji danego państwa 

członkowskiego; 

 (ii) stopnia rozwoju regionów w danym 

państwie członkowskim, tak by zapewnić 

świadczenie większej pomocy regionom 

słabiej rozwiniętym w rozumieniu art. 3 

ust. 5 niniejszego rozporządzenia, 

regionom najbardziej oddalonym 

wymienionym w art. 349 TFUE lub 

mniejszym wyspom Morza Egejskiego w 

rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 229/2013; 

 (iii) historycznego wykorzystania środków 

w ramach poprzednich programów na 

rzecz dostarczania mleka i przetworów 

mlecznych dla dzieci, z wyjątkiem 

Chorwacji, dla której wprowadzony 

zostanie system płatności ryczałtowych; 

aby zapewnić sprawiedliwy rozdział 

środków między państwami 

członkowskimi, kryterium to powinno być 

zrównoważone wprowadzeniem 

minimalnej kwoty pomocy z Unii na 

dziecko rocznie w grupie wiekowej, o 
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której mowa w pkt (i), i określonej na 

podstawie średniego wykorzystania 

środków na dziecko w każdym państwie 

członkowskim; 

 (iv) dodatkowym zwiększeniu o 5% 

pomocy unijnej, które ma zastosowanie do 

regionów najbardziej oddalonych o 

poziomie PKB znajdującym się poniżej 

kryteriów spójności, tj. poniżej 75% 

średniego PKB UE per capita, a także 

dodatkowym zwiększeniu o kolejne 5%, 

jeśli regiony te importują produkty z 

innych regionów najbardziej oddalonych, 

które znajdują się w sąsiedztwie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ustalenie progu wymaganego do otrzymywania dodatkowego wsparcia na poziomie 75% 

średniego PKB UE per capita umożliwiłoby skoncentrowanie pomocy na tych regionach, 

które rzeczywiście potrzebują wsparcia i zapobiegałoby kierowaniu dodatkowego 

finansowania do rozwiniętych regionów. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Poprawka  54 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 

by do 20% przyznawanych im rocznie w 

ramach programu dla szkół środków 

przeznaczanych było na towarzyszące 

działania edukacyjne. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Poprawka  55 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący  B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie uczestniczące w 

programie dystrybucji w szkołach 

publikują w miejscach dystrybucji 

żywności informację o ich zaangażowaniu 

w program oraz o dotowaniu go przez 

Unię. Państwa członkowskie zapewniają 

wartość dodaną i widoczność unijnych 

programów dla szkół w kontekście 

dostarczania innych posiłków do placówek 

oświatowych.”; 

8. Państwom członkowskim 

uczestniczącym w programie dystrybucji w 

szkołach zaleca się publikowanie w 

miejscach dystrybucji żywności informacji 

o ich zaangażowaniu w program oraz o 

dotowaniu go przez Unię. Państwa 

członkowskie zapewniają wartość dodaną i 

widoczność unijnych programów dla szkół 

w kontekście dostarczania innych posiłków 

do placówek oświatowych. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Poprawka  56 

Bronis Ropė 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych dotyczący B8-0362/2015 

negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W celu upowszechniania wiedzy na 

temat programów dystrybucji w szkołach 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 227, 

nakładających na państwa członkowskie, 

które wprowadziły w życie program 

dystrybucji w szkołach, wymóg podawania 

do wiadomości publicznej informacji, że 

program korzysta z pomocy Unii. 

3. W celu upowszechniania wiedzy na 

temat programów dystrybucji w szkołach 

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 227; W 

sytuacji, w której państwa członkowskie 

decydują się na rozpowszechnianie 

informacji o pomocy unijnej, akty 

delegowane określają szczegóły dotyczące 

tego rozpowszechniania informacji.  

Or. en 

 

 


