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20. 5. 2015 B8-0362/58 

Pozměňovací návrh  58 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Bylo zjištěno, že spotřeba zejména 

čerstvého ovoce a zeleniny, včetně banánů, 

a konzumního mléka má klesající tendenci. 

Je proto vhodné zaměřit distribuci v rámci 

projektů pro školy na tyto produkty. Tento 

postup by přitom pomohl snížit organizační 

zátěž na školách a zvýšit dopad distribuce 

i při omezeném rozpočtu a odpovídal by 

také stávající praxi, protože tyto produkty 

jsou distribuovány nejčastěji. 

(4) Bylo zjištěno, že spotřeba zejména 

čerstvého ovoce a zeleniny, včetně banánů, 

a konzumního mléka má klesající tendenci. 

Je proto vhodné zaměřit distribuci v rámci 

projektů pro školy na tyto produkty. Tento 

postup by přitom pomohl snížit organizační 

zátěž na školách a zvýšit dopad distribuce 

i při omezeném rozpočtu a odpovídal by 

také stávající praxi, protože tyto produkty 

jsou distribuovány nejčastěji. Mělo by se 

však rovněž vyvíjet úsilí o zajištění 

distribuce výrobků z místně pěstované 

produkce. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Pozměňovací návrh  59 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) K zajištění účinnosti režimu při 

dosahování jeho krátkodobých 

i dlouhodobých cílů spočívajících ve 

zvyšování spotřeby vybraných 

zemědělských produktů a utváření 

zdravějších stravovacích návyků jsou 

nezbytná vzdělávací opatření, která 

distribuci podpoří. S ohledem na jejich 

význam by tato opatření měla podporovat 

jak dodávky ovoce a zeleniny, včetně 

banánů, tak distribuci mléka. Měla by být 

způsobilá pro podporu Unie. Jelikož 

doprovodná opatření představují zásadně 

důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí 

k zemědělství a jeho různým produktům 

a ke splnění cílů režimu, členským státům 

by mělo být umožněno, aby do svých 

tematických opatření začlenily širší škálu 

zemědělských produktů. Za účelem 

prosazování zdravých stravovacích návyků 

by se však do tohoto procesu měly zapojit 

vnitrostátní zdravotnické orgány, které by 

měly seznam těchto produktů, jakož i obě 

skupiny produktů, které jsou způsobilé pro 

distribuci, schválit a rozhodnout o jejich 

výživových aspektech. 

(5) K zajištění účinnosti režimu při 

dosahování jeho krátkodobých 

i dlouhodobých cílů spočívajících ve 

zvyšování spotřeby vybraných 

zemědělských produktů a utváření 

zdravějších stravovacích návyků jsou 

nezbytná vzdělávací opatření, která 

distribuci podpoří. S ohledem na jejich 

význam by tato opatření měla podporovat 

jak dodávky ovoce a zeleniny, včetně 

banánů, tak distribuci mléka. Měla by být 

způsobilá pro podporu Unie. Jelikož 

doprovodná opatření představují zásadně 

důležitý nástroj k obnovení vztahu dětí 

k zemědělství a jeho různým místně 

pěstovaným produktům a ke splnění cílů 

režimu, členským státům by mělo být 

umožněno, aby do svých tematických 

opatření začlenily širší škálu zemědělských 

produktů, pokud možno podle toho, co se 

produkuje v daném regionu. Za účelem 

prosazování zdravých stravovacích návyků 

by se však do tohoto procesu měly zapojit 

vnitrostátní zdravotnické orgány, které by 

měly seznam těchto produktů, jakož i obě 

skupiny produktů, které jsou způsobilé pro 

distribuci, schválit a rozhodnout o jejich 
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výživových aspektech. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Pozměňovací návrh  60 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) K zajištění řádného rozpočtového řízení 

by měl být stanoven pevný strop podpory 

Unie na distribuci ovoce a zeleniny, včetně 

banánů, a mléka, na doprovodná 

vzdělávací opatření a na související 

náklady. Tento strop by měl odrážet 

stávající situaci. S ohledem na získané 

zkušenosti a s cílem zjednodušit řízení by 

mělo dojít ke sblížení finančních modelů, 

které by měly, pokud jde o výši finančního 

příspěvku EU, vycházet z jednotného 

přístupu. Je proto vhodné omezit výši 

podpory EU na cenu produktů stanovením 

maximální podpory Unie na porci u ovoce 

a zeleniny, včetně banánů, i mléka a zrušit 

zásadu povinného spolufinancování 

u ovoce a zeleniny, včetně banánů. 

Vzhledem ke kolísání cen příslušných 

produktů by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat určité akty, 

pokud jde o opatření, jimiž se stanoví 

úroveň podpory EU na cenu jedné porce 

produktů a stanoví definice porce. 

(6) K zajištění řádného rozpočtového řízení 

by měl být stanoven pevný strop podpory 

Unie na distribuci ovoce a zeleniny, včetně 

banánů, a mléka, na doprovodná 

vzdělávací opatření a na související 

náklady. Tento strop by měl odrážet 

stávající situaci. S ohledem na získané 

zkušenosti a s cílem zjednodušit řízení by 

mělo dojít ke sblížení finančních modelů, 

které by měly, pokud jde o výši finančního 

příspěvku EU, vycházet z jednotného 

přístupu. Je proto vhodné omezit výši 

podpory EU na cenu produktů stanovením 

maximální podpory Unie na dítě u ovoce 

a zeleniny, včetně banánů, a u mléka 

a zrušit zásadu povinného 

spolufinancování u ovoce a zeleniny, 

včetně banánů. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Pozměňovací návrh  61 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) K zajištění efektivního a cíleného 

využívání finančních prostředků EU by 

měla být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat určité akty, pokud jde o opatření, 

jimiž se na základě obdržených žádostí 

o podporu stanoví předběžné příděly 

podpory EU všem členským státům 

a metody pro přerozdělení podpory mezi 

členskými státy. Předběžné příděly by 

měly být pro ovoce a zeleninu, včetně 

banánů, a mléko stanoveny zvlášť, a to 

v souladu s dobrovolným přístupem 

k distribuci. Klíč pro přidělování podpory 

na ovoce a zeleninu, včetně banánů, by 

měl zohledňovat současné příděly 

členských států, a to na základě 

objektivního kritéria, jímž je počet dětí ve 

věkové skupině od šesti do deseti let 

v poměru k populaci, a rovněž 

s přihlédnutím ke stavu rozvoje dotčených 

regionů. S cílem umožnit zúčastněným 

členským státům udržet rozsah stávajících 

programů a motivovat další, aby 

k distribuci mléka přistoupily, je vhodné 

využít k přidělování finančních 

prostředků na mléko kombinaci dvou 

klíčů, a to jednak využití finančních 

prostředků členskými státy v rámci 

(7) K zajištění efektivního a cíleného 

využívání finančních prostředků EU by se 

měly příděly podpory EU všem členským 

státům a metody pro přerozdělení podpory 

mezi členskými státy na základě 

obdržených žádostí o podporu u obou 

programů poskytovat na základě 

objektivního kritéria, jímž je počet dětí ve 

věkové skupině od šesti do deseti let 

v poměru k populaci. 
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projektu „Mléko do škol“ v minulosti 

a jednak totéž objektivní kritérium počtu 

dětí ve věkové skupině od šesti do deseti 

let v poměru k populaci jako u distribuce 

ovoce a zeleniny včetně banánů. Za 

účelem určení správného poměru těchto 

dvou klíčů by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat určité akty, 

pokud jde přijetí dodatečných pravidel 

týkajících se rovnováhy mezi těmito 

dvěma kritérii. Vzhledem k neustálým 

změnám demografické situace a situace 

v oblasti rozvoje regionů v členských 

státech by navíc na Komisi měla být 

přenesena pravomoc přijímat určité akty, 

pokud jde o posouzení toho, zda jsou 

částky přidělené členským státům na 

základě těchto kritérií doposud aktuální, 

jež by se provádělo každé tři roky. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Pozměňovací návrh  62 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Pro zajištění dostatečného zviditelnění 

programu by členské státy měly ve své 

strategii vysvětlit, jak zaručí přidanou 

hodnotu svého režimu, zejména v případě, 

kdy se produkty financované v rámci 

režimu EU konzumují ve stejné době jako 

jiná jídla, jež se dětem ve vzdělávacím 

zařízení poskytují. Aby bylo dosaženo 

vzdělávacího záměru režimu Unie a aby 

byl účinný, by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat určité akty, 

pokud jde o pravidla týkající se distribuce 

produktů financovaných v rámci režimu 

EU v souvislosti s poskytováním jiných 

jídel ve vzdělávacích zařízeních a s jejich 

přípravou. 

(11) Pro zajištění dostatečného zviditelnění 

programu by členské státy měly mít 

pravomoc rozhodovat, jak tento program 

nejlépe podporovat na národní i místní 

úrovni, neboť individuální přístup 

podporující místní produkci bude mít 

pravděpodobně nejširší odezvu. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Pozměňovací návrh  63 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) K zajištění toho, aby cena produktů 

poskytovaných dětem v rámci režimu EU 

plně odrážela výši poskytované podpory 

a aby dotované produkty nebyly používány 

pro jiné než pro vymezené účely, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat určité akty, pokud jde o zavedení 

sledování cen v rámci režimu. 

(12) K zajištění toho, aby cena produktů 

poskytovaných dětem v rámci režimu EU 

plně odrážela výši poskytované podpory 

a aby dotované produkty nebyly používány 

pro jiné než pro vymezené účely, by měla 

být na Komisi přenesena pravomoc 

přijímat určité akty, pokud jde o zavedení 

sledování cen v rámci režimu. Tyto akty by 

neměly mít na členské státy odrazující 

vliv, neboť podporují využívání zdrojů 

z místní produkce. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Pozměňovací návrh  64 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4  

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 a – odst. 2 pododstavec 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podpora uvedená v odstavci 1 se přidělí 

každému členskému státu s ohledem na 

tato kritéria: 

Podpora uvedená v odstavci 1 pro ovoce 

a zeleninu, včetně banánů, a mléko se 

přidělí každému členskému státu s ohledem 

na objektivní kritéria, která vycházejí 

z počtu dětí ve věku 6 až 10 let 

vyjádřeného podílem z celkového počtu 

obyvatel. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Pozměňovací návrh  65 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4  

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) u ovoce a zeleniny, včetně banánů: 

objektivní kritéria vycházející z těchto 

aspektů: 

vypouští se 

i) počtu dětí ve věku od šesti do deseti let 

v poměru k populaci; 

 

ii) míry rozvoje regionů v rámci určitého 

členského státu, aby se zajistila vyšší 

podpora méně rozvinutým regionům ve 

smyslu čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení, 

nejvzdálenějším regionům uvedeným 

v článku 349 Smlouvy a menším ostrovům 

v Egejském moři ve smyslu čl. 1 odst. 2 

nařízení (EU) č. 229/2013; 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Pozměňovací návrh  66 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Mandát pro interinstitucionální jednání B8-0362/2015 

v podobě legislativních pozměňovacích návrhů 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení 

(Rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání) 

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

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4  

Nařízení (EU) č. 1308/2013 

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) u mléka: využívání finančních 

prostředků v minulosti v rámci 

předchozích projektů dodávek mléka 

a mléčných výrobků dětem a objektivní 

kritéria vycházející z počtu dětí od šesti do 

deseti let v poměru k populaci. 

vypouští se 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Pozměňovací návrh  67 

Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 
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Návrh nařízení 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. S cílem zajistit přidanou hodnotu 

a zviditelnění režimu Unie se Komise 

zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 227, 

pokud jde o pravidla týkající se distribuce 

produktů ve vztahu k poskytování jiných 

jídel ve vzdělávacích zařízeních. 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


