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20.5.2015 B8-0362/50 

Amendamentul  50 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 

statele membre stabilesc o listă a 

produselor agricole, în plus față de fructe și 

legume, banane și lapte, care pot fi incluse 

ocazional în măsurile educative de sprijin. 

5. Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 

statele membre stabilesc o listă a 

produselor agricole, în plus față de fructe și 

legume, banane, lapte și produse lactate, 

conform alineatului (2), care pot fi incluse 

ocazional în măsurile educative de însoțire 

pentru a fi distribuite. În cazul fructelor și 

legumelor prelucrate, nu se permit 

produsele care conțin adaos de zahăr, de 

grăsimi, de sare și/sau de îndulcitori 

și/sau adaos de potențatori de aromă 

(aditivi alimentari artificiali, coduri E620 

- E650).  

Or. en 

Justificare 

Aditivii alimentari E620 - E650 au efecte nocive asupra sănătății consumatorilor dacă sunt 

consumați în cantități mai mari. Întrucât scopul programului este promovarea alimentelor 

sănătoase, includerea aditivilor cu efect îndoielnic asupra sănătății ar fi contrară 

obiectivelor acestuia. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Amendamentul  51 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pentru fructe și legume, inclusiv 

banane: criteriile obiective bazate pe: 

(a) pentru fructe și legume, inclusiv 

banane: criterii obiective bazate pe: 

(i) numărul de copii cu vârsta cuprinsă 

între șase și zece ani ca proporție din 

populație, 

(i) numărul de copii cu vârsta cuprinsă 

între șase și zece ani ca proporție din 

populația statului membru respectiv, 

(ii) gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-

un stat membru astfel încât să se asigure 

un ajutor mai mare pentru regiunile mai 

puțin dezvoltate în sensul articolului 3 

alineatul (5) din prezentul regulament, 

pentru regiunile ultraperiferice enumerate 

la articolul 349 din tratat și pentru insulele 

mici din Marea Egee în sensul articolului 1 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

nr. 229/2013 și 

(ii) gradul de dezvoltare a regiunilor dintr-

un stat membru astfel încât să se asigure 

furnizarea unui ajutor mai mare pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate în sensul 

articolului 3 alineatul (5) din prezentul 

regulament, pentru regiunile ultraperiferice 

enumerate la articolul 349 din TFUE 

și/sau pentru insulele mici din Marea Egee 

în sensul articolului 1 alineatul (2) din 

Regulamentul (UE) nr. 229/2013 și 

 (iia) o majorare suplimentară de 5% a 

ajutorului din partea Uniunii pentru 

regiunile ultraperiferice cu un nivel al 

PIB-ului sub criteriul de coeziune de 75% 

din media PIB-ului UE pe cap de locuitor 

și o altă majorare de 5% dacă aceste 

regiuni importă produse din alte regiuni 

ultraperiferice din apropiere; 

Or. en 
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Justificare 

Stabilirea unui prag pentru ajutorul suplimentar de 75% din media pe cap de locuitor a PIB-

ului în UE ar permite concentrarea ajutorului în acele regiuni ultraperiferice care au cu 

adevărat nevoie și nu ar oferi o finanțare suplimentară regiunilor deja dezvoltate. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Amendamentul  52 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pentru lapte: utilizarea anterioară a 

fondurilor în cadrul programelor 

anterioare pentru furnizarea de lapte și 

produse lactate către copii, precum și 

criteriile obiective bazate pe proporția 

copiilor cu vârste cuprinse între șase și 

zece ani în aceste programe. 

(b) pentru lapte și produsele lactate, o 

combinație a următoarelor criterii, care se 

aplică pentru o perioadă tranzitorie de 

șase ani de la data punerii în funcțiune a 

noului program: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Amendamentul  53 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b – punctele i-iv (noi) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (i) numărul de copii cu vârsta cuprinsă 

între șase și zece ani ca proporție din 

populația statului membru respectiv; 

 (ii) gradul de dezvoltare a regiunilor 

dintr-un stat membru astfel încât să se 

asigure furnizarea unui ajutor mai mare 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate în 

sensul articolului 3 alineatul (5) din 

prezentul regulament, pentru regiunile 

ultraperiferice enumerate la articolul 349 

din TFUE și/sau pentru insulele mici din 

Marea Egee în sensul articolului 1 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

nr. 229/2013; 

 (iii) utilizarea anterioară a fondurilor în 

cadrul programelor precedente pentru 

furnizarea de lapte și produse lactate 

către copii, cu excepția Croației, pentru 

care se introduce un sistem de plată 

forfetar; pentru a asigura o distribuție 

echitabilă a fondurilor între statele 

membre, acest criteriu este compensat de 

introducerea unui ajutor minim anual din 

partea Uniunii pentru fiecare copil din 

grupa de vârstă menționată la punctul (i), 

stabilit pe baza utilizării medii a 

fondurilor pentru fiecare copil pe stat 

membru; 
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 (iv) o majorare suplimentară de 5% a 

ajutorului din partea Uniunii pentru 

regiunile ultraperiferice cu un nivel al 

PIB-ului sub criteriul de coeziune de 75% 

din media PIB-ului UE pe cap de locuitor 

și o altă majorare de 5% dacă aceste 

regiuni importă produse din alte regiuni 

ultraperiferice din apropiere; 

Or. en 

Justificare 

Stabilirea unui prag pentru ajutorul suplimentar de 75% din media pe cap de locuitor a PIB-

ului în UE ar permite concentrarea ajutorului în acele regiuni ultraperiferice care au cu 

adevărat nevoie și nu ar oferi o finanțare suplimentară regiunilor deja dezvoltate. 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

20.5.2015 B8-0362/54 

Amendamentul  54 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. statele membre se asigură că un 

procentaj de până la 20% din fondurile 

care le sunt alocate anual în cadrul 

programului pentru școli este consacrat 

măsurilor educative de însoțire. 
 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Amendamentul  55 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Statele membre care participă la 

programul pentru școli aduc la cunoștința 

publicului, în locurile în care sunt 

distribuite produsele alimentare, implicarea 

lor în program și faptul că acesta este 

subvenționat de Uniune. Statele membre 

garantează valoarea adăugată și 

vizibilitatea programului Uniunii pentru 

școli în raport cu furnizarea altor mese 

oferite în instituțiile de învățământ. 

8. Statelor membre care participă la 

programul pentru școli li se recomandă să 

aducă la cunoștința publicului, în locurile 

în care sunt distribuite produsele 

alimentare, implicarea lor în program și 

faptul că acesta este subvenționat de 

Uniune. Statele membre garantează 

valoarea adăugată și vizibilitatea 

programului Uniunii pentru școli în raport 

cu furnizarea altor mese oferite în 

instituțiile de învățământ. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Amendamentul  56 

Bronis Ropė 

în numele Grupului Verts/ALE 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 24 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Pentru a spori gradul de sensibilizare cu 

privire la programul pentru școli, Comisia 

este împuternicită să adopte, în 

conformitate cu articolul 227, acte delegate 

care să impună statelor membre ce 

desfășoară un program pentru școli să 

aducă la cunoștința publicului caracterul 

de subvenționare al ajutorului din partea 

Uniunii. 

3. Pentru a spori gradul de sensibilizare cu 

privire la programul pentru școli, Comisia 

este împuternicită să adopte, în 

conformitate cu articolul 227; în situația în 

care statele membre aleg să aducă la 

cunoștința publicului ajutorul Uniunii, 

aceste acte delegate prevăd detaliile unei 

astfel de publicități. 

Or. en 


