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20.5.2015 B8-0362/50 

Ändringsförslag  50 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. När medlemsstaterna upprättar sina 

strategier ska de sammanställa en 

förteckning över jordbruksprodukter, 

utöver frukt och grönsaker, bananer och 

mjölk, som tillfälligtvis också kan omfattas 

av de kompletterande 
utbildningsinsatserna. 

5. När medlemsstaterna upprättar sina 

strategier ska de sammanställa en 

förteckning över jordbruksprodukter, 

utöver frukt och grönsaker, bananer, mjölk 

och mjölkprodukter enligt vad som avses i 

punkt 2, som tillfälligtvis också kan 

komma i fråga för utdelning enligt de 

åtföljande utbildningsinsatserna. När det 

gäller bearbetade frukter och grönsaker 

ska produkter som innehåller tillsatt 

socker, fett, salt, sötningsmedel och/eller 

artificiella smakförstärkare (koderna 

E620–E650 för artificiella 

livsmedelstillsatser) inte tillåtas.  

Or. en 

Motivering 

Livsmedelstillsatser med nummer E620–E650 inverkar skadligt på konsumenternas hälsa om 

de konsumeras i större mängder. Eftersom syftet med programmet är att främja hälsosamma 

livsmedel skulle det strida mot dess mål att tillåta tillsatser med tveksamma hälsoeffekter. 
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20.5.2015 B8-0362/51 

Ändringsförslag  51 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) För frukt och grönsaker, inklusive 

bananer: de objektiva kriterierna, som ska 

baseras på 

(a) För frukt och grönsaker, inklusive 

bananer: objektiva kriterier som ska 

baseras på 

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år 

som andel av befolkningen, 

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år 

som andel av befolkningen i den berörda 

medlemsstaten, 

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som 

ingår i en medlemsstat, för att säkerställa 

högre stöd till mindre utvecklade regioner i 

den mening som avses i artikel 3.5 i denna 

förordning, de yttersta randområden som 

förtecknas i artikel 349 i fördraget och de 

mindre öar i Egeiska havet som avses i 

artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013. 

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som 

ingår i en medlemsstat, för att säkerställa 

tillhandahållande av högre stöd till mindre 

utvecklade regioner i den mening som 

avses i artikel 3.5 i denna förordning, till 

de yttersta randområden som förtecknas i 

artikel 349 i EUF-fördraget och/eller till 

de mindre öar i Egeiska havet som avses i 

artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013, 

 (iia) en ytterligare höjning med 5 procent 

av EU-stödet som ska gå till de yttersta 

randområden vars BNP underskrider 

sammanhållningskriteriet 75 procent av 

genomsnittligt BNP per capita i EU, med 

ännu en höjning med 5 procent om dessa 

regioner importerar produkter från andra 

yttersta randområden som ligger i 

närheten. 
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Or. en 

Motivering 

Att sätta ett tak för ytterligare stöd på 75 procent av BNP-genomsnittet per capita i EU skulle 

göra det möjligt att koncentrera stödet till de yttersta randområden som verkligen behöver 

stöd och skulle inte ge redan utvecklade regioner något ytterligare stöd. 
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20.5.2015 B8-0362/52 

Ändringsförslag  52 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – led b – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) För mjölk: den historiska 

användningen av medel inom tidigare 

program för utdelning av mjölk och 

mjölkprodukter till barn samt objektiva 

kriterier baserade på antalet barn i 

åldersgruppen 6–10 år som andel av 

befolkningen. 

(b) För mjölk och mjölkprodukter, en 

kombination av följande kriterier som ska 

tillämpas under en övergångsperiod av 

sex år från det att det nya programmet är i 

drift: 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/53 

Ändringsförslag  53 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – led b –led i till iv (nya) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år 

som andel av befolkningen i den berörda 

medlemsstaten, 

 (ii) utvecklingsnivån hos de regioner som 

ingår i en medlemsstat, för att säkerställa 

tillhandahållande av högre stöd till 

mindre utvecklade regioner i den mening 

som avses i artikel 3.5 i denna förordning, 

till de yttersta randområden som 

förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget 

och/eller till de mindre öar i Egeiska 

havet som avses i artikel 1.2 i förordning 

(EU) nr 229/2013, 

 (iii) den historiska användningen av 

medel inom tidigare program för 

utdelning av mjölk och mjölkprodukter till 

barn, utom för Kroatien, för vilket ett 

system med schablonbelopp ska införas; i 

syfte att säkerställa en rättvis fördelning 

av medel mellan medlemsstaterna ska 

detta kriterium uppvägas av införandet av 

ett årligt minimibelopp av EU-stöd per 

barn i den åldersgrupp som avses i led (i) 

och fastställas på basis av den 

genomsnittliga användningen av medel 

per barn per medlemsstat, 
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 (iv) en ytterligare höjning med 5 procent 

av EU-stödet som ska gå till de yttersta 

randområden vars BNP underskrider 

sammanhållningskriteriet 75 procent av 

genomsnittligt BNP per capita i EU, med 

ännu en höjning med 5 procent om dessa 

regioner importerar produkter från andra 

yttersta randområden som ligger i 

närheten. 

Or. en 

Motivering 

Att sätta ett tak för ytterligare stöd på 75 procent av BNP-genomsnittet per capita i EU skulle 

göra det möjligt att koncentrera stödet till de yttersta randområden som verkligen behöver 

stöd och skulle inte ge redan utvecklade regioner något ytterligare stöd. 
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20.5.2015 B8-0362/54 

Ändringsförslag  54 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska se till att upp till 

20 procent av det stöd de årligen tilldelas 

enligt skolprogrammet avsätts för 

åtföljande utbildningsinsatser. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/55 

Ändringsförslag  55 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstater som deltar i 

skolprogrammet ska på de platser där 

livsmedel delas ut ge publicitet åt sin 

medverkan i programmet och åt det faktum 

att det subventioneras av unionen. 

Medlemsstaterna ska i samband med 

serveringen av andra måltider i skolor 

säkerställa mervärde och synlighet för 

unionens skolprogram.” 

8. Medlemsstater som deltar i 

skolprogrammet rekommenderas att på de 

platser där livsmedel delas ut ge publicitet 

åt sin medverkan i programmet och åt det 

faktum att det subventioneras av unionen. 

Medlemsstaterna ska i samband med 

serveringen av andra måltider i skolor 

säkerställa mervärde och synlighet för 

unionens skolprogram.” 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/56 

Ändringsförslag  56 

Bronis Ropė 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller 

stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 24 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. I syfte att öka medvetenheten om 

skolprogrammet ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter enligt 

artikel 227 genom vilka medlemsstater 

med skolprogram åläggs att ge publicitet åt 

unionsstödets subventionerande roll. 

3. I syfte att öka medvetenheten om 

skolprogrammet ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter enligt 

artikel 227. I en situation där 

medlemsstaterna väljer att ge publicitet åt 

unionsstöd ska sådana delegerade akter 

fastställa hur sådan publicitet ska ske. 

Or. en 

 

 


