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20.5.2015 B8-0362/58 

Τροπολογία  58 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Έχει διαπιστωθεί μια τάση μείωσης της 

κατανάλωσης, ιδίως νωπών 

οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, και γάλακτος προς πόσιν. 

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 

επικεντρωθεί στα προϊόντα αυτά η διανομή 

στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης 

της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία. 

Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη 

μείωση του οργανωτικού φόρτου των 

σχολείων και στην αύξηση του αντικτύπου 

της διανομής στο πλαίσιο περιορισμένου 

προϋπολογισμού και είναι σύμφωνη με την 

τρέχουσα πρακτική, καθώς πρόκειται για 

τα προϊόντα που διανέμονται συχνότερα. 

(4) Έχει διαπιστωθεί μια τάση μείωσης της 

κατανάλωσης, ιδίως νωπών 

οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, και γάλακτος προς πόσιν. 

Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να 

επικεντρωθεί στα προϊόντα αυτά η διανομή 

στο πλαίσιο των καθεστώτων προώθησης 

της κατανάλωσης προϊόντων στα σχολεία. 

Η προσέγγιση αυτή θα συμβάλει στη 

μείωση του οργανωτικού φόρτου των 

σχολείων και στην αύξηση του αντικτύπου 

της διανομής στο πλαίσιο περιορισμένου 

προϋπολογισμού, και είναι σύμφωνη με 

την τρέχουσα πρακτική, καθώς πρόκειται 

για τα προϊόντα που διανέμονται 

συχνότερα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

καταβληθούν επίσης προσπάθειες για να 

εξασφαλιστεί η διανομή προϊόντων 

τοπικής καλλιέργειας. 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Τροπολογία  59 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Είναι απαραίτητη η θέσπιση μέτρων 

για την υποστήριξη της διανομής, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι 

βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 

στόχοι του καθεστώτος όσον αφορά την 

αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων 

γεωργικών προϊόντων και τη διαμόρφωση 

υγιεινών διαιτολογίων. Δεδομένης της 

σημασίας τους, τα μέτρα αυτά θα πρέπει 

να στηρίζουν τη διανομή τόσο των 

οπωροκηπευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο 

και του γάλακτος. Θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής 

ενίσχυσης. Καθώς τα υποστηρικτικά μέτρα 

αποτελούν μέσο μείζονος σημασίας για την 

ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη 

γεωργία και τα διάφορα προϊόντα της και 

την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει το 

καθεστώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν 

μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στα 

θεματικά μέτρα τους. Ωστόσο, για την 

προώθηση υγιεινών διατροφικών 

συνηθειών, οι εθνικές υγειονομικές αρχές 

θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία 

αυτή, να εγκρίνουν τον κατάλογο των εν 

λόγω προϊόντων, καθώς και τις δύο 

(5) Είναι απαραίτητη η θέσπιση μέτρων 

για την υποστήριξη της διανομής, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι 

βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 

στόχοι του καθεστώτος όσον αφορά την 

αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων 

γεωργικών προϊόντων και τη διαμόρφωση 

υγιεινών διαιτολογίων. Δεδομένης της 

σημασίας τους, τα μέτρα αυτά θα πρέπει 

να στηρίζουν τη διανομή τόσο των 

οπωροκηπευτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, όσο 

και του γάλακτος. Θα πρέπει να είναι 

επιλέξιμα για τη χορήγηση ενωσιακής 

ενίσχυσης. Καθώς τα υποστηρικτικά μέτρα 

αποτελούν μέσο μείζονος σημασίας για την 

ανανέωση της σχέσης των παιδιών με τη 

γεωργία και τα διάφορα γεωργικά 

προϊόντα τοπικής καλλιέργειας και την 

επίτευξη των στόχων που επιδιώκει το 

καθεστώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν 

μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων στα 

θεματικά μέτρα τους, κατά προτίμηση με 

βάση την τοπική παραγωγή της 

περιφέρειας. Ωστόσο, για την προώθηση 

υγιεινών διατροφικών συνηθειών, οι 

εθνικές υγειονομικές αρχές θα πρέπει να 
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κατηγορίες προϊόντων που είναι επιλέξιμα 

για διανομή, και να αποφαίνονται σχετικά 

με τη διατροφική αξία τους. 

συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, να 

εγκρίνουν τον κατάλογο των εν λόγω 

προϊόντων, καθώς και τις δύο κατηγορίες 

προϊόντων που είναι επιλέξιμα για 

διανομή, και να αποφαίνονται σχετικά με 

τη διατροφική αξία τους. 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Τροπολογία  60 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για τη διασφάλιση της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 

προβλεφθεί ανώτατο όριο ενωσιακής 

ενίσχυσης για τη διανομή 

οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, και γάλακτος, τα 

υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα 

συναφή έξοδα. Το ανώτατο αυτό όριο θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

κατάσταση. Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί και για την απλούστευση της 

διαχείρισης, θα πρέπει να επιτευχθεί 

προσέγγιση των μοντέλων 

χρηματοδότησης, τα οποία θα βασίζονται 

σε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά το 

επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής 

της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο 

να περιοριστεί το ύψος της ενωσιακής 

ενίσχυσης για την τιμή των προϊόντων 

καθορίζοντας μέγιστο ποσό ενωσιακής 

ενίσχυσης ανά μερίδα, τόσο για τα 

οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, όσο και για το γάλα, και να 

καταργηθεί η αρχή της υποχρεωτικής 

συγχρηματοδότησης για τα 

οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών. Δεδομένης της 

μεταβλητότητας των τιμών των εν λόγω 

(6) Για τη διασφάλιση της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να 

προβλεφθεί ανώτατο όριο ενωσιακής 

ενίσχυσης για τη διανομή 

οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, και γάλακτος, τα 

υποστηρικτικά εκπαιδευτικά μέτρα και τα 

συναφή έξοδα. Το ανώτατο αυτό όριο θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

κατάσταση. Με βάση την πείρα που έχει 

αποκτηθεί και για την απλούστευση της 

διαχείρισης, θα πρέπει να επιτευχθεί 

προσέγγιση των μοντέλων 

χρηματοδότησης, τα οποία θα βασίζονται 

σε ενιαία προσέγγιση όσον αφορά το 

επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής 

της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο 

να περιοριστεί το ύψος της ενωσιακής 

ενίσχυσης για την τιμή των προϊόντων 

καθορίζοντας μέγιστο ποσό ενωσιακής 

ενίσχυσης ανά παιδί, τόσο για τα 

οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, όσο και για το γάλα, ώστε 

να καταργηθεί η αρχή της υποχρεωτικής 

συγχρηματοδότησης για τα 

οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών. 
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προϊόντων, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 

ορισμένων πράξεων για τη θέσπιση 

μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των 

επιπέδων της ενωσιακής ενίσχυσης για 

την τιμή των προϊόντων ανά μερίδα και 

τον ορισμό της έννοιας «μερίδα». 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Τροπολογία  61 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση 

των πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 

έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη 

θέσπιση μέτρων σχετικά με τον 

καθορισμό της ενδεικτικής κατανομής 
των ενωσιακών ενισχύσεων σε κάθε 

κράτος μέλος και των μεθόδων 

ανακατανομής των ενισχύσεων μεταξύ των 

κρατών μελών βάσει των υποβαλλόμενων 

αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης. Τα 

ενδεικτικά κονδύλια θα πρέπει να 

καθοριστούν ξεχωριστά για τα 

οπωροκηπευτικά, συμπεριλαμβανομένων 

των μπανανών, και για το γάλα σύμφωνα 

με την προαιρετική προσέγγιση όσον 

αφορά τη διανομή. Η κλείδα κατανομής 

για τα οπωροκηπευτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών, θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα 

κατανομή ανά κράτος μέλος, με βάση το 

αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού των 

παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών ως 

ποσοστό του πληθυσμού, λαμβάνοντας 

υπόψη και την αναπτυξιακή κατάσταση 

των συγκεκριμένων περιοχών. Για να 

δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση 

των πόρων της Ένωσης, η κατανομή των 

ενωσιακών ενισχύσεων σε κάθε κράτος 

μέλος και οι μέθοδοι ανακατανομής των 

ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών 

βάσει των υποβαλλόμενων αιτήσεων 

χορήγησης ενίσχυσης θα πρέπει να 

βασίζονται στο αντικειμενικό κριτήριο του 

αριθμού των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστού του πληθυσμού, το 

οποίο χρησιμοποιείται και για τα δύο 

καθεστώτα. 
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διατηρήσουν την κλίμακα των 

εφαρμοζόμενων προγραμμάτων τους και 

για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη να 

ξεκινήσουν τη διανομή γάλακτος, είναι 

σκόπιμο να συνδυαστούν οι δύο κλείδες 

κατανομής των κονδυλίων για το γάλα, 

ήτοι η μέχρι τώρα χρήση των κεφαλαίων 

από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 

καθεστώτος για την προώθηση της 

κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, και 

το αντικειμενικό κριτήριο του αριθμού 

των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών 

ως ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τα οπωροκηπευτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών. 

Για να βρεθεί η σωστή αναλογία ανάμεσα 

σε αυτές τις δύο κλείδες, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 

έκδοσης ορισμένων πράξεων για τη 

θέσπιση πρόσθετων κανόνων σχετικά με 

την ισορροπία μεταξύ των δύο κριτηρίων. 

Επιπλέον, δεδομένων των συνεχών 

αλλαγών στη δημογραφική και 

αναπτυξιακή κατάσταση των 

περιφερειών των κρατών μελών, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 

πράξεων για την αξιολόγηση ανά τριετία 

του επίκαιρου χαρακτήρα της κατανομής 

των κονδυλίων των κρατών μελών με 

βάση αυτά τα κριτήρια. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Τροπολογία  62 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να διασφαλιστεί η προβολή του 

καθεστώτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξηγούν στο πλαίσιο της στρατηγικής 

τους με ποιον τρόπο εγγυώνται την 

προστιθέμενη αξία του καθεστώτος τους, 

ιδίως στην περίπτωση που τα προϊόντα 

που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

ενωσιακού καθεστώτος καταναλώνονται 

ταυτόχρονα με άλλα γεύματα που 

παρέχονται στα παιδιά που φοιτούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για να 

διασφαλιστεί η επίτευξη και η 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

στόχου του ενωσιακού καθεστώτος, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων 

πράξεων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά 

με τη διανομή των προϊόντων που 

χρηματοδοτούνται βάσει του ενωσιακού 

καθεστώτος στο πλαίσιο της παροχής 

άλλων γευμάτων σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και την παρασκευή τους. 

(11) Για να διασφαλιστεί η προβολή του 

καθεστώτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξουσιοδοτούνται να αποφασίζουν πώς να 

το προωθήσουν καλύτερα τόσο σε εθνικό 

όσο και σε τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι 

μια ειδικά προσαρμοσμένη προσέγγιση 

που προωθεί την τοπική παραγωγή 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερη απήχηση. 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.5.2015 B8-0362/63 

Τροπολογία  63 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για να διασφαλιστεί ότι η τιμή των 

παρεχόμενων στα παιδιά προϊόντων στο 

πλαίσιο του καθεστώτος αντιστοιχεί στο 

ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης και ότι 

τα επιδοτούμενα προϊόντα δεν αποκλίνουν 

από την επιδιωκόμενη χρήση τους, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων 

σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών 

στο πλαίσιο του καθεστώτος. 

(12) Για να διασφαλιστεί ότι η τιμή των 

παρεχόμενων στα παιδιά προϊόντων στο 

πλαίσιο του καθεστώτος αντιστοιχεί στο 

ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης και ότι 

τα επιδοτούμενα προϊόντα δεν αποκλίνουν 

από την επιδιωκόμενη χρήση τους, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων 

σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών 

στο πλαίσιο του καθεστώτος. Οι πράξεις 

αυτές δεν θα πρέπει να λειτουργούν 

αποτρεπτικά για τα κράτη μέλη που 

ενθαρρύνουν τον εφοδιασμό με τοπικά 

προϊόντα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.5.2015 B8-0362/64 

Τροπολογία  64 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 χορηγούνται σε κάθε κράτος 

μέλος λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

Οι ενισχύσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 για τα οπωροκηπευτικά. 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών και 

του γάλακτος, χορηγούνται σε κάθε 

κράτος μέλος λαμβάνοντας υπόψη 

αντικειμενικά κριτήρια βασιζόμενα στον 

αριθμό των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστό του πληθυσμού. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.5.2015 B8-0362/65 

Τροπολογία  65 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) για τα οπωροκηπευτικά 

συμπεριλαμβανομένων των μπανανών: τα 

αντικειμενικά κριτήρια με βάση: 

διαγράφεται 

(i) τον αριθμό των παιδιών έξι έως δέκα 

ετών ως ποσοστό του πληθυσμού, 

 

(ii) τον βαθμό ανάπτυξης των 

περιφερειών ενός κράτους μέλους, για να 

εξασφαλιστεί η παροχή μεγαλύτερης 

ενίσχυσης στις λιγότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 3 

παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, 

τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που 

παρατίθενται στο άρθρο 349 της 

Συνθήκης ή/και τα μικρά νησιά του 

Αιγαίου κατά την έννοια του άρθρου 1 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

229/2013 και 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Τροπολογία  66 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) για το γάλα: τη μέχρι τώρα χρήση των 

κονδυλίων στο πλαίσιο των 

προηγούμενων καθεστώτων διανομής 

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 

σε παιδιά και τα αντικειμενικά κριτήρια 

με βάση το ποσοστό των παιδιών ηλικίας 

έξι έως δέκα ετών. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.5.2015 B8-0362/67 

Τροπολογία  67 

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

 εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων, B8-0362/2015 

υπό τη μορφή νομοθετικών τροπολογιών 

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

Καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 

στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για να διασφαλιστεί η προστιθέμενη 

αξία και η προβολή του ενωσιακού 

καθεστώτος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 227 σχετικά με 

τους κανόνες που διέπουν τη διανομή των 

προϊόντων σε σχέση με την παροχή 

άλλων γευμάτων στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


