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Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Der er konstateret en tendens til, at 

forbruget af især frisk frugt og friske 

grøntsager, herunder bananer, og 

konsummælk er faldende. Det er derfor 

relevant, at der igennem skoleordningen 

fokuseres på uddelingen af disse produkter. 

Dette vil på sin side være med til at 

mindske skolernes organisationsmæssige 

byrde, forøge virkningen af uddelingen 

inden for et begrænset budget og være i 

overensstemmelse med den nuværende 

praksis, eftersom det oftest er disse 

produkter, der bliver uddelt. 

(4) Der er konstateret en tendens til, at 

forbruget af især frisk frugt og friske 

grøntsager, herunder bananer, og 

konsummælk er faldende. Det er derfor 

relevant, at der igennem skoleordningen 

fokuseres på uddelingen af disse produkter. 

Dette vil på sin side være med til at 

mindske skolernes organisationsmæssige 

byrde og forøge virkningen af uddelingen 

inden for et begrænset budget og være i 

overensstemmelse med den nuværende 

praksis, eftersom det oftest er disse 

produkter, der bliver uddelt. Der bør 

imidlertid også gøres bestræbelser på at 

sikre uddelingen af lokalt dyrkede 

produkter. 

Or. en 



 

AM\1062271DA.doc  PE555.136v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

20.5.2015 B8-0362/59 

Ændringsforslag  59 

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

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Det er nødvendigt med pædagogiske 

foranstaltninger, der kan supplere 

uddelingen, så ordningen kan nå de 

kortsigtede og langsigtede mål om at øge 

forbruget af udvalgte landbrugsprodukter 

og skabe sundere kostvaner. I betragtning 

af hvor vigtige disse foranstaltninger er, 

bør de supplere uddelingen af både frugt og 

grøntsager, herunder bananer, og mælk. De 

bør være EU-støtteberettigede. 

Ledsageforanstaltningerne udgør et 

afgørende redskab til at give børn viden om 

landbruget og dets forskellige produkter, 

og medlemsstaterne bør for at opfylde 

ordningens mål kunne inkludere et større 

udvalg af landbrugsprodukter i deres 

tematiske foranstaltninger. For at anspore 

til sunde kostvaner bør de nationale 

sundhedsmyndigheder dog involveres i 

processen og godkende listen over disse 

produkter såvel som de to produktgrupper, 

som er støtteberettiget til uddeling, samt 

vurdere deres ernæringsmæssige 

egenskaber. 

(5) Det er nødvendigt med pædagogiske 

foranstaltninger, der kan supplere 

uddelingen, så ordningen kan nå de 

kortsigtede og langsigtede mål om at øge 

forbruget af udvalgte landbrugsprodukter 

og skabe sundere kostvaner. I betragtning 

af hvor vigtige disse foranstaltninger er, 

bør de supplere uddelingen af både frugt og 

grøntsager, herunder bananer, og mælk. De 

bør være EU-støtteberettigede. 

Ledsageforanstaltningerne udgør et 

afgørende redskab til at give børn viden om 

landbruget og dets forskellige lokalt 

dyrkede produkter, og medlemsstaterne bør 

for at opfylde ordningens mål kunne 

inkludere et større udvalg af 

landbrugsprodukter i deres tematiske 

foranstaltninger, helst i overensstemmelse 

med hvad der produceres i regionen. For 

at anspore til sunde kostvaner bør de 

nationale sundhedsmyndigheder dog 

involveres i processen og godkende listen 

over disse produkter såvel som de to 

produktgrupper, som er støtteberettiget til 

uddeling, samt vurdere deres 

ernæringsmæssige egenskaber. 

Or. en 
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Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at sikre en forsvarlig forvaltning 

bør der fastsættes et fast loft for EU's støtte 

til uddelingen af frugt og grøntsager, 

herunder bananer, og mælk, pædagogiske 

ledsageforanstaltninger og dermed 

forbundne udgifter. Loftet bør afspejle den 

nuværende situation. På baggrund af 

erfaringerne og for at forenkle 

forvaltningen bør finansieringsmodellerne 

tilnærmes indbyrdes og baseres på en 

fælles tilgang for så vidt angår størrelsen af 

EU's finansielle bidrag. Det er derfor 

relevant at begrænse niveauet for EU's 

støtte til dækning af produktpriserne 

gennem en maksimal EU-støtte pr. portion 

til frugt og grønt, herunder bananer, samt 

mælk og ophæve princippet om 

obligatorisk medfinansiering for frugt og 

grøntsager, herunder bananer. I 

betragtning af de pågældende produkters 

prisvariation bør Kommissionen tillægges 

beføjelser til at vedtage visse retsakter om 

foranstaltninger, der fastsætter niveauet 

for EU-støtten til dækning af en 

produktportion og fastsætter definitionen 

af en portion. 

(6) For at sikre en forsvarlig forvaltning 

bør der fastsættes et fast loft for EU's støtte 

til uddelingen af frugt og grøntsager, 

herunder bananer, og mælk, pædagogiske 

ledsageforanstaltninger og dermed 

forbundne udgifter. Loftet bør afspejle den 

nuværende situation. På baggrund af 

erfaringerne og for at forenkle 

forvaltningen bør finansieringsmodellerne 

tilnærmes indbyrdes og baseres på en 

fælles tilgang for så vidt angår størrelsen af 

EU's finansielle bidrag. Det er derfor 

relevant at begrænse niveauet for EU's 

støtte til dækning af produktpriserne 

gennem en maksimal EU-støtte pr. barn til 

frugt og grønt, herunder bananer, samt til 

mælk for at afskaffe princippet om 

obligatorisk medfinansiering for frugt og 

grøntsager, herunder bananer. 

Or. en 
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Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Kommissionen bør for at sikre, at EU-

midlerne anvendes effektivt og målrettet, 

tillægges beføjelser til at vedtage visse 

retsakter vedrørende foranstaltninger, der 

fastsætter den vejledende fordeling af EU-

midler til den enkelte medlemsstat og 

metoderne til omfordeling af støtte mellem 

medlemsstaterne baseret på de modtagne 

ansøgninger. Den vejledende støtte bør 

fastsættes særskilt for frugt og grøntsager, 

herunder bananer, samt mælk i 

overensstemmelse med den frivillige 

tilgang til uddelingen. Fordelingsnøglen 

for frugt og grøntsager, herunder 

bananer, bør afspejle medlemsstaternes 

nuværende tildeling på grundlag af 

objektive kriterier baseret på andelen af 

børn i aldersgruppen fra seks til ti år, idet 

der også tages hensyn til den pågældende 

regions udviklingsstatus. For at 

medlemsstaterne kan opretholde omfanget 

af deres nuværende programmer og for at 

opfordre andre til at påtage sig at uddele 

mælk vil det være relevant at benytte 

kombinationen af to nøgler til fordelingen 

af midler til mælk, nemlig 

medlemsstaternes hidtidige anvendelse af 

midler under skolemælksordningen og de 

(7) For at sikre, at EU-midlerne anvendes 

effektivt og målrettet, bør fordelingen af 

EU-midler til den enkelte medlemsstat og 

metoderne til omfordeling af støtte mellem 

medlemsstaterne på grundlag af de 

modtagne ansøgninger være baseret på de 

objektive kriterier om andelen af børn i 

aldersgruppen fra seks til ti år, der 

anvendes til begge ordninger. 
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objektive kriterier baseret på andelen af 

børn i aldersgruppen fra seks til ti år, der 

anvendes til ordningen for frugt og 

grøntsager, herunder bananer. For at 

opnå det rette forhold for disse to nøgler 

bør beføjelsen til at vedtage visse retsakter 

delegeres til Kommissionen for så vidt 

angår vedtagelsen af yderligere regler om 

balancen mellem de to kriterier. I 

betragtning af den demografiske og 

udviklingsmæssige situation i 

medlemsstaternes regioner bør beføjelsen 

til at vedtage visse retsakter desuden 

delegeres til Kommissionen med henblik 

på hvert tredje år at vurdere, om 

medlemsstaternes tildelinger stadig er 

ajour. 

Or. en 
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Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at sikre ordningens synlighed bør 

medlemsstaterne i deres strategi forklare, 

hvordan de vil sikre deres ordnings 

merværdi, særligt i de tilfælde hvor 

produkter, der er støttet af EU-ordningen, 

serveres samtidig med andre måltider til 

børn i uddannelsesinstitutioner. For at 

sikre virkeliggørelsen af EU-ordningens 

pædagogiske mål bør Kommissionen 

tillægges beføjelser til at vedtage visse 

retsakter for så vidt angår reglerne for 

uddelingen og tilberedelsen af de 

produkter, der finansieres inden for 

ordningen i forhold til tilberedelsen og 

serveringen af andre måltider i 

uddannelsesinstitutioner. 

(11) For at sikre ordningens synlighed bør 

medlemsstaterne tillægges beføjelse til at 

afgøre, hvorledes ordningen bedst kan 

promoveres såvel nationalt som lokalt, da 

en individuelt tilpasset tilgang, der 

promoverer lokale produkter, 

sandsynligvis vil have den største effekt. 

Or. en 
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Miguel Viegas, Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Kommissionen bør for at sikre, at 

prisen på produkterne til børn under 

ordningen fuldt ud afspejler det fastsatte 

støttebeløb, og at støttede produkter ikke 

anvendes til andet end det foreskrevne 

formål, tillægges beføjelser til at vedtage 

visse retsakter for så vidt angår 

fastsættelsen af prisovervågning i 

forbindelse med ordningen. 

(12) Kommissionen bør for at sikre, at 

prisen på produkterne til børn under 

ordningen fuldt ud afspejler det fastsatte 

støttebeløb, og at støttede produkter ikke 

anvendes til andet end det foreskrevne 

formål, tillægges beføjelser til at vedtage 

visse retsakter for så vidt angår 

fastsættelsen af prisovervågning i 

forbindelse med ordningen. Disse retsakter 

må ikke afskrække medlemsstater fra at 

tilskynde til indkøb af lokale produkter. 

Or. en 
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for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 1308/2013 

Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den i stk. 1 omhandlede støtte tildeles den 

enkelte medlemsstat, idet der tages hensyn 

til følgende: 

Den i stk. 1 omhandlede støtte til frugt og 

grøntsager, herunder bananer og mælk, 
tildeles den enkelte medlemsstat, idet der 

tages hensyn til objektive kriterier baseret 

på andelen af børn i aldersgruppen fra 

seks til ti år. 

Or. en 
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Matt Carthy, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 1308/2013 

Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for frugt og grøntsager, herunder 

bananer, baseres de objektive kriterier på: 

udgår 

i) andelen af børn i aldersgruppen fra 

seks til ti år i forhold til befolkningen 

 

ii) udviklingsniveauet for regionerne 

inden for en medlemsstat, således at der 

sikres højere støtte til mindre udviklede 

regioner som omhandlet i artikel 3, stk. 5, 

til denne forordning, til regionerne i den 

yderste periferi som opført i traktatens 

artikel 349 og de mindre øer i Det 

Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, 

stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, og 

 

Or. en 
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Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 1308/2013 

Artikel 23 a – stk. 2 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for mælk: den hidtidige anvendelse af 

midler under de foregående ordninger for 

uddeling af mælk og mejeriprodukter til 

børn og objektive kriterier baseret på 

andelen af børn i aldersgruppen seks til ti 

år. 

udgår 

Or. en 
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Mandat for de interinstitutionelle forhandlinger B8-0362/2015 

i form af lovgivningsmæssige ændringsforslag 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Støtteordningen for uddeling af frugt og grøntsager, herunder bananer, samt mælk i 

uddannelsesinstitutioner (beslutningen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger) 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Forordning (EF) nr. 1308/2013 

Artikel 24 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. For at sikre merværdien og synligheden 

af EU's ordning tillægges Kommissionen i 

henhold til artikel 227 beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter vedrørende 

reglerne vedrørende uddeling af 

produkter i forhold til servering af andre 

måltider i uddannelsesinstitutioner. 

udgår 

Or. en 

 

 


