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20.5.2015 B8-0362/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Bronis Ropė 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 3 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Pri koncipovaní svojich stratégií členské 

štáty určia zoznam poľnohospodárskych 

výrobkov, okrem ovocia a zeleniny, 

banánov a mlieka, ktoré možno 

príležitostne zahrnúť do podporných 

vzdelávacích opatrení. 

5. Pri koncipovaní svojich stratégií členské 

štáty určia zoznam poľnohospodárskych 

výrobkov, okrem ovocia a zeleniny, 

banánov, mlieka a mliečnych výrobkov 

uvedených v odseku 2, ktoré možno 

príležitostne zahrnúť do distribúcie v 

rámci sprievodných vzdelávacích opatrení. 

Čo sa týka spracovaného ovocia 

a zeleniny, zakazujú sa výrobky 

s obsahom pridaného cukru, tuku, soli, 

sladidiel a/alebo zvýrazňovačov chuti 

(umelých potravinárskych aditív s kódmi 

E620-E650).  

Or. en 

Odôvodnenie 

Aditíva s kódmi E620 až E650 majú škodlivé účinky na zdravie spotrebiteľov, ak sú 

konzumované vo väčšom množstve. Vzhľadom na to, že cieľom tohto programu je podporovať 

zdravé potraviny, povolenie aditív s pochybnými účinkami na zdravie by s ním bolo v rozpore. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Bronis Ropė 

vev mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23a – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) v prípade ovocia a zeleniny vrátane 

banánov: objektívne kritériá na základe: 

(a) v prípade ovocia a zeleniny vrátane 

banánov: objektívne kritériá na základe: 

(i) počtu šesť- až desaťročných detí v 

pomere k celkovej populácii, 

(i) počtu šesť- až desaťročných detí v 

pomere k celkovej populácii príslušného 

členského štátu, 

(ii) stupňa rozvoja regiónov v rámci 

členského štátu tak, aby sa zabezpečila 

vyššia pomoc menej rozvinutým regiónom 

v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia, 

najvzdialenejším regiónom uvedeným v 

článku 349 zmluvy alebo menším ostrovom 

v Egejskom mori v zmysle článku 1 ods. 2 

nariadenia (EÚ) č. 229/2013, a 

(ii) stupňa rozvoja regiónov v rámci 

členského štátu tak, aby sa zabezpečilo 

poskytovanie vyššej pomoci menej 

rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 

ods. 5 tohto nariadenia, najvzdialenejším 

regiónom uvedeným v článku 349 ZFEÚ 

a/alebo menším ostrovom v Egejskom 

mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) č. 229/2013, a 

 (iia) dodatočného zvýšenia pomoci Únie 

o 5 % v prípade najvzdialenejších 

regiónov, ktorých HDP je nižší v 

porovnaní s kritériami súdržnosti vo výške 

75 % priemerného HDP v EÚ na 

obyvateľa, a ďalšieho 5-percentného 

zvýšenia, ak tieto regióny dovážajú 

výrobky z iných najvzdialenejších 

regiónov, ktoré sa nachádzajú v ich 

blízkosti; 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Stanovenie prahu pre ďalšiu podporu vo výške 75 % priemerného HDP v EÚ na obyvateľa by 

umožnilo sústrediť pomoc do tých najvzdialenejších regiónov, ktoré podporu skutočne 

potrebujú, a neposkytovalo by sa ďalšie financovanie už rozvinutým regiónom. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Bronis Ropė 

vev mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) v prípade mlieka: doterajšie využitie 

finančných prostriedkov v rámci 

predchádzajúcich programov na 

dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov 

pre deti a objektívne kritériá založené na 

pomere šesť- až desaťročných detí k 

celkovej populácii. 

(b) v prípade mlieka a mliečnych výrobkov 

počas šesťročného prechodného obdobia, 

ktoré začne plynúť rozbehnutím nového 

programu, kombinácia týchto kritérií: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Bronis Ropė 

vv mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b – body  i až iv (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (i) počtu šesť- až desaťročných detí v 

pomere k celkovej populácii príslušného 

členského štátu, 

 (ii) stupňa rozvoja regiónov v rámci 

členského štátu tak, aby sa zabezpečilo 

poskytovanie vyššej pomoci menej 

rozvinutým regiónom v zmysle článku 3 

ods. 5 tohto nariadenia, najvzdialenejším 

regiónom uvedeným v článku 349 ZFEÚ 

a/alebo menším ostrovom v Egejskom 

mori v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) č. 229/2013, 

 (iii) doterajšieho používania finančných 

prostriedkov v rámci predchádzajúcich 

programov na dodávanie mlieka 

a mliečnych výrobkov deťom, s výnimkou 

Chorvátska, v prípade ktorého sa zavedie 

systém paušálnej platby; v záujme 

zabezpečenia spravodlivého rozdelenia 

finančných prostriedkov medzi členské 

štáty sa toto kritérium vyváži zavedením 

minimálnej ročnej úrovne výdavkov Únie 

na pomoc na dieťa vo vekovej skupine 

uvedenej v bode (i) a vymedzí sa na 

základe priemerného využitia finančných 

prostriedkov na dieťa v jednotlivých 
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členských štátoch, 

 (iv) dodatočného zvýšenia pomoci Únie 

o 5 % v prípade najvzdialenejších 

regiónov, ktorých HDP je nižší v 

porovnaní s kritériami súdržnosti vo výške 

75 % priemerného HDP EÚ na 

obyvateľa, a ďalšieho 5-percentného 

zvýšenia, ak tieto regióny dovážajú 

výrobky z iných najvzdialenejších 

regiónov, ktoré sa nachádzajú v ich 

blízkosti; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Stanovenie prahu pre ďalšiu podporu vo výške 75 % priemerného HDP v EÚ na obyvateľa by 

umožnilo sústrediť pomoc do tých najvzdialenejších regiónov, ktoré podporu skutočne 

potrebujú, a neposkytovalo by sa ďalšie financovanie už rozvinutým regiónom. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Bronis Ropė 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23a – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

maximálne 20 % finančných prostriedkov, 

ktoré im budú každoročne pridelené 

v rámci školského programu, vyčlenilo na 

sprievodné vzdelávacie opatrenia. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Bronis Ropė 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23a – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8. Členské štáty, ktoré sa na školskom 

programe zúčastňujú, zverejnia na 

miestach, kde sa potraviny distribuujú, 

informácie o tom, že sa zapájajú do tohto 

programu a že ho Únia finančne podporuje. 

Členské štáty zabezpečia pridanú hodnotu 

a viditeľnosť školského programu Únie v 

súvislosti s poskytovaním iných jedál vo 

vzdelávacích zariadeniach.“ 

8. Členským štátom, ktoré sa na školskom 

programe zúčastňujú, sa odporúča 

zverejniť na miestach, kde sa potraviny 

distribuujú, informácie o tom, že sa 

zapájajú do tohto programu a že ho Únia 

finančne podporuje. Členské štáty 

zabezpečia pridanú hodnotu a viditeľnosť 

školského programu Únie v súvislosti s 

poskytovaním iných jedál vo vzdelávacích 

zariadeniach.“ 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Bronis Ropė 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania  B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1– odsek 1 – bod 5 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. S cieľom podporovať informovanosť o 

školskom programe je Komisia 

splnomocnená v súlade s článkom 227 

prijímať delegované akty, ktorými sa od 

členských štátov so školským programom 

vyžaduje, aby propagovali podpornú 

úlohu pomoci Únie. 

3. S cieľom podporovať informovanosť o 

školskom programe je Komisia v súlade s 

článkom 227 splnomocnená prijať 

delegované akty;  v situácii, keď sa 

členské štáty rozhodnú informovať o 

podpore Únie, sa v delegovaných aktoch 

stanovia podrobnosti tohto informovania. 

Or. en 

 

 


