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20.5.2015 B8-0362/50 

Predlog spremembe  50 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice pri izdelavi strategij 

sestavijo seznam kmetijskih proizvodov, ki 

se lahko ob sadju in zelenjavi, bananah in 

mleku občasno vključijo med podporne 

izobraževalne ukrepe. 

5. Države članice pri izdelavi strategij 

sestavijo seznam kmetijskih proizvodov, ki 

se lahko ob sadju in zelenjavi, bananah ter 

mleku in mlečnih proizvodih iz odstavka 2 

občasno vključijo v razdeljevanje v okviru 

spremljevalnih izobraževalnih ukrepov. 

Izdelki iz predelanega sadja in zelenjave 

ne smejo vsebovati dodanega sladkorja, 

dodanih maščob, dodane soli, dodanih 

sladil in/ali umetnih ojačevalcev okusa 

(umetni aditivi s kodami E620–E650).  

Or. en 

Obrazložitev 

Aditivi s kodami E620–E650 škodljivo vplivajo na zdravje potrošnikov, če se zaužijejo v 

večjih količinah. Ker je program namenjen spodbujanju uživanja zdrave hrane, bi bilo 

dovoljevanje aditivov z dvomljivim učinkom na zdravje v nasprotju z njegovimi cilji. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Predlog spremembe  51 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23a – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za sadje in zelenjavo, vključno z 

bananami: objektivna merila na podlagi: 

(a) za sadje in zelenjavo, vključno z 

bananami: objektivna merila na podlagi: 

(i) števila otrok, starih med šest in deset let, 

izraženega kot delež prebivalstva; 

(i) števila otrok, starih med šest in deset let, 

izraženega kot delež prebivalstva ustrezne 

države članice; 

(ii) stopnje razvitosti regij v državi članici, 

zato da se zagotovi večja pomoč manj 

razvitim regijam v smislu člena 3(5) te 

uredbe, najbolj oddaljene regije iz 

člena 349 Pogodbe, in/ali manjše Egejske 

otoke v smislu člena 1(2) 

Uredbe (EU) št. 229/2013; 

(ii) stopnje razvitosti regij v državi članici, 

zato da se zagotovi večja pomoč manj 

razvitim regijam v smislu člena 3(5) te 

uredbe, najbolj oddaljenim regijam iz 

člena 349 PDEU in/ali manjšim Egejskim 

otokom v smislu člena 1(2) 

Uredbe (EU) št. 229/2013 in 

 (iia) dodatnega 5-odstotnega zvišanja 

pomoči Unije za najbolj oddaljene regije, 

katerih stopnja BDP je pod kohezijskim 

merilom 75 % povprečne BDP EU na 

prebivalca, in še dodatnega 5-odstotnega 

zvišanja, če te regije uvažajo izdelke iz 

drugih bližnjih najbolj oddaljenih regij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Z določitvijo praga za dodatno pomoč (75 % povprečnega BDP EU na prebivalca) bi 
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zagotovili pomoč najbolj oddaljenim regijam, ki dejansko potrebujejo podporo, ne pa tudi 

regijam, ki so že dosegle določeno stopnjo razvoja. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Predlog spremembe  52 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za mleko: pretekla uporaba sredstev v 

okviru prejšnjih shem za oskrbo otrok z 

mlekom in mlečnimi proizvodi ter 

objektivnega merila na podlagi deleža 

otrok, starih med šest in deset let. 

(b) za mleko in mlečne proizvode, 

kombinacija naslednjih meril, ki se 

uporabljajo v prehodnem obdobju šestih 

let od začetka izvajanja novega programa: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Predlog spremembe  53 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b – od točke i do iv (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (i) število otrok, starih med šest in deset 

let, izraženo kot delež prebivalstva 

ustrezne države članice; 

 (ii) stopnja razvitosti regij v državi članici, 

da se zagotovi večja pomoč manj razvitim 

regijam v smislu člena 3(5) te uredbe, 

najbolj oddaljenim regijam iz člena 349 

PDEU in/ali manjšim Egejskim otokom v 

smislu člena 1(2) 

Uredbe (EU) št. 229/2013; 

 (iii) pretekla uporaba sredstev v okviru 

prejšnjih shem za oskrbo otrok z mlekom 

in mlečnimi proizvodi, razen za Hrvaško, 

za katero se uvede sistem pavšalnih plačil; 

za zagotovitev pravične razdelitve sredstev 

med državami članicami se temu merilu 

kot protiutež uvede minimalni letni znesek 

pomoči Unije na otroka v starostni 

skupini iz točke (i), ki se opredeli na 

podlagi povprečne uporabe sredstev na 

otroka na državo članico; 

 (iv) dodatno 5-odstotno zvišanje pomoči 

Unije za najbolj oddaljene regije, katerih 

stopnja BDP je pod kohezijskim merilom 

75 % povprečne BDP EU na prebivalca, 

in še dodatno 5-odstotno zvišanje, če te 
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regije uvažajo izdelke iz drugih bližnjih 

najbolj oddaljenih regij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Z določitvijo praga za dodatno pomoč (75 % povprečnega BDP EU na prebivalca) bi 

zagotovili pomoč najbolj oddaljenim regijam, ki dejansko potrebujejo podporo, ne pa tudi 

regijam, ki so že dosegle določeno stopnjo razvoja. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Predlog spremembe  54 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23a – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice zagotovijo, da se do 

20 % sredstev, ki jih na leto prejmejo v 

okviru šolske sheme, dodeli za 

spremljevalne izobraževalne ukrepe. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Predlog spremembe  55 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23a – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. Države članice, ki sodelujejo v šolski 

shemi, na krajih razdeljevanja hrane javno 

navedejo svoje sodelovanje ter da shemo 

pomoči subvencionira Unija. Države 

članice zagotavljajo dodano vrednost in 

prepoznavnost šolske sheme Unije pri 

zagotavljanju drugih obrokov v 

izobraževalnih ustanovah. 

8. Priporoča se, da države članice, ki 

sodelujejo v šolski shemi, na krajih 

razdeljevanja hrane javno navedejo svoje 

sodelovanje ter da shemo pomoči 

subvencionira Unija. Države članice 

zagotavljajo dodano vrednost in 

prepoznavnost šolske sheme Unije pri 

zagotavljanju drugih obrokov v 

izobraževalnih ustanovah. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Predlog spremembe  56 

Bronis Ropė 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 24 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Da se spodbudi ozaveščenost s šolsko 

shemo, se na Komisijo prenese pooblastilo, 

da sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 227, s katerimi se od držav članic s 

shemo šolskega sadja in zelenjave 

zahteva, da javnost obvestijo o vlogi 

pomoči Unije pri subvencioniranju. 

3. Da se spodbudi ozaveščenost s šolsko 

shemo, se na Komisijo prenese pooblastilo, 

da sprejme delegirane akte v skladu s 

členom 227; če se države članice odločijo, 

da bodo javnost obvestile o prejemanju 

pomoči Unije, se v teh delegiranih aktih 

določijo podrobnosti v zvezi z obvestilom 

za javnost. 

Or. en 


