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Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) On kindlaks tehtud, et eelkõige värske 

puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, 

ning joogipiima tarbimine on vähenemas. 

Seetõttu on asjakohane suunata 

koolikavade raames toimuv jagamine 

nendele toodetele. See omakorda aitaks 

vähendada koolide korralduslikku 

koormust ja suurendada jagamise mõju 

piiratud eelarve raames ning oleks 

kooskõlas praeguse tavaga, kuna neid 

tooteid jagatakse kõige sagedamini. 

(4) On kindlaks tehtud, et eelkõige värske 

puu- ja köögivilja, sealhulgas banaanid, 

ning joogipiima tarbimine on vähenemas. 

Seetõttu on asjakohane suunata 

koolikavade raames toimuv jagamine 

nendele toodetele. See omakorda aitaks 

vähendada koolide korralduslikku 

koormust ja suurendada jagamise mõju 

piiratud eelarve raames ning oleks 

kooskõlas praeguse tavaga, kuna neid 

tooteid jagatakse kõige sagedamini. Kuid 

tuleks ka püüda tagada, et jagatakse 

kohalikku päritolu tooteid. 

Or. en 
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institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Jagamist kaasnevad haridusmeetmed on 

vajalikud selleks, et muuta kava selle lühi- 

ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel, s.o 

valitud põllumajandustoodete tarbimise 

suurendamisel ja tervislikuma toitumise 

edendamisel tulemuslikuks. Arvestades 

nimetatud meetmete tähtsust, peaksid need 

täiendama nii puu- ja köögivilja, sealhulgas 

banaanid, kui ka piima jagamist. Nad 

peaksid olema liidu toetuse kõlblikud. 

Kaasnevate meetmetena on need oluline 

vahend, mis aitab laste jaoks taastada seost 

põllumajanduse ja selle mitmesuguste 

toodetega ning võimaldab saavutada 

kavaga taotletavaid eesmärke, mistõttu 

peaks liikmesriikidel olema lubatud 

hõlmata oma temaatilistesse meetmetesse 

suuremat hulka erinevaid 

põllumajandustooteid. Kuid tervislike 

toitumisharjumuste edendamiseks peaksid 

riiklikud asutused selles protsessis 

osalema, peaksid heaks kiitma osutatud 

toodete nimekirja ja kaks jagatavate 

toodete rühma ning määrama kindlaks 

toodete toiteväärtuse. 

(5) Jagamist kaasnevad haridusmeetmed on 

vajalikud selleks, et muuta kava selle lühi- 

ja pikaajaliste eesmärkide saavutamisel, s.o 

valitud põllumajandustoodete tarbimise 

suurendamisel ja tervislikuma toitumise 

edendamisel tulemuslikuks. Arvestades 

nimetatud meetmete tähtsust, peaksid need 

täiendama nii puu- ja köögivilja, sealhulgas 

banaanid, kui ka piima jagamist. Nad 

peaksid olema liidu toetuse kõlblikud. 

Kaasnevate meetmetena on need oluline 

vahend, mis aitab laste jaoks taastada seost 

põllumajanduse ja selle mitmesuguste 

kohalikku päritolu toodetega ning 

võimaldab saavutada kavaga taotletavaid 

eesmärke, mistõttu peaks liikmesriikidel 

olema lubatud hõlmata oma temaatilistesse 

meetmetesse suuremat hulka erinevaid 

põllumajandustooteid, eelistatavalt 

lähtudes konkreetse piirkonna toodetest. 

Kuid tervislike toitumisharjumuste 

edendamiseks peaksid riiklikud asutused 

selles protsessis osalema, peaksid heaks 

kiitma osutatud toodete nimekirja ja kaks 

jagatavate toodete rühma ning määrama 

kindlaks toodete toiteväärtuse. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Selleks et tagada eelarve tõhus 

haldamine, peaks liidu toetusele puu- ja 

köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima 

jagamiseks, kaasnevateks 

haridusmeetmeteks ja nendega seotud 

kuludeks olema ette nähtud kindel 

ülemmäär. Ülemmäär peaks olenema 

vastavast olukorrast. Arvestades saadud 

kogemusi ja et lihtsustada haldamist, tuleks 

rahastamismudelid ühtlustada ja viia need 

liidu rahalise toetuse osas ühtsetele 

alustele. Seetõttu on asjakohane määrata 

kindlaks liidu toetuse ülemmäär toodete 

hinna kaudu maksimaalse liidu toetusena 

portsjoni kohta nii puu- ja köögivilja, 

sealhulgas banaanid, kui ka piima puhul ja 

kaotada kohustusliku kaasrahastamise 

põhimõte puu- ja köögivilja, sealhulgas 

banaanid, puhul. Arvestades kõnealuste 

toodete hindade kõikumist, tuleks 

teatavate õigusaktide vastuvõtmise õigus 

seoses meetmetega, millega määratakse 

kindlaks liidu toetuse suurus toodete 

portsjoni hinna kohta ja portsjoni 

määratlus, delegeerida komisjonile. 

(6) Selleks et tagada eelarve tõhus 

haldamine, peaks liidu toetusele puu- ja 

köögivilja, sealhulgas banaanid, ning piima 

jagamiseks, kaasnevateks 

haridusmeetmeteks ja nendega seotud 

kuludeks olema ette nähtud kindel 

ülemmäär. Ülemmäär peaks olenema 

vastavast olukorrast. Arvestades saadud 

kogemusi ja et lihtsustada haldamist, tuleks 

rahastamismudelid ühtlustada ja viia need 

liidu rahalise toetuse osas ühtsetele 

alustele. Seetõttu on asjakohane määrata 

kindlaks liidu toetuse ülemmäär toodete 

hinna kaudu maksimaalse liidu toetusena 

ühe lapse kohta nii puu- ja köögivilja, 

sealhulgas banaanid, kui ka piima puhul ja 

kaotada kohustusliku kaasrahastamise 

põhimõte puu- ja köögivilja, sealhulgas 

banaanid, puhul. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Selleks et tagada liidu rahaliste 

vahendite tõhus ja sihipärane kasutamine, 

tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 

vastu teatavaid õigusakte seoses 

meetmetega, millega määratakse kindlaks 

liidu toetuse soovituslikud eraldised igale 

liikmesriigile ja laekunud toetusetaotluste 

alusel toetuse liikmesriikide vahel 

ümberjaotamise meetodid. Soovituslikud 

eraldised tuleks kehtestada eraldi puu- ja 

köögivilja, sealhulgas banaanid, ning 

piima puhul kooskõlas vabatahtliku 

lähenemisviisiga jagamisele. 

Jaotusmeetod puu- ja köögivilja, 

sealhulgas banaanid, puhul peaks 

kajastama praegusi eraldisi liikmesriikide 

lõikes ja põhinema objektiivsetel 

kriteeriumidel, nagu näiteks 6–10-aastaste 

laste osatähtsus elanikkonnas, võttes 

arvesse ka asjaomaste piirkondade 

arengut. Et võimaldada liikmesriikidel 

säilitada oma praegused kavad nende 

tegelikus ulatuses ning julgustada teisi 

hakkama kasutama piima jagamist, on 

piima puhul vahendite eraldamisel 

asjakohane kasutada kahe meetodi 

kombinatsiooni, s.o vahendite senine 

kasutamine liikmesriikide poolt 

koolipiima kava raames ning puu- ja 

(7) Selleks et tagada liidu rahaliste 

vahendite tõhus ja sihipärane kasutamine, 

peaksid eraldised igale liikmesriigile ja 

laekunud toetusetaotluste alusel toetuse 

liikmesriikide vahel ümberjaotamise 

meetodid põhinema objektiivsetel 

kriteeriumitel – 6–10-aastaste laste 

osatähtsusel elanikkonnas, mida tuleks 

kasutada kummagi kava puhul. 
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köögivilja, sealhulgas banaanid, puhul 

objektiivsed kriteeriumid, nagu näiteks 6–

10-aastaste laste osatähtsus elanikkonnas. 

Et leida nende kahe meetodi õige suhe, 

tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 

vastu teatavaid õigusakte seoses 

täiendavate eeskirjade vastuvõtmisega, 

milles käsitletakse mõlema nimetatud 

kriteeriumi tasakaalu. Võttes lisaks 

arvesse korduvaid muutusi liikmesriikide 

piirkondade demograafilises olukorras või 

arengus, tuleks komisjonile delegeerida 

õigus võtta vastu teatavaid õigusakte 

seoses iga kolme aasta järel toimuva 

hindamisega, kas liikmesriikide eraldised 

on kõnealuste kriteeriumide alusel 

endiselt ajakohased. 

Or. en 
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Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Kava nähtavuse tagamiseks peaksid 

liikmesriigid oma strateegias selgitama, 

kuidas nad kavatsevad tagada oma kava 

lisandväärtuse, eriti kui haridusasutustes 

käivad lapsed tarbivad liidu toetusega 

rahastatud tooteid muu toiduga 

samaaegselt. Selleks et saavutada liidu 

toetuskava hariduseesmärk ja tõhusus, 

tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta 

vastu teatavaid õigusakte seoses 

eeskirjadega, milles käsitletakse liidu 

toetuskava alusel rahastatavate toodete 

jagamist haridusasutustes võrreldes muu 

toiduga ja nende valmistamist. 

(11) Kava nähtavuse tagamiseks peaks 

liikmesriikidel olema õigus otsustada, 

kuidas seda riigi ja kohalikul tasandil 

kõige paremini esile tõsta, kuna 

individuaalset lähenemisviisi kohalike 

toodete propageerimisele mõistetakse 

tõenäoliselt kõige paremini. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tagamaks, et lastele kava alusel 

jaotatavate toodete hind vastab täielikult 

antud toetuse suurusele ja et kava raames 

tarnitud tooteid tarbitakse ainult vastavalt 

nende kasutusotstarbele, tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta vastu teatavaid 

õigusakte seoses hindade järelevalvega 

kava raames. 

(12) Tagamaks, et lastele kava alusel 

jaotatavate toodete hind vastab täielikult 

antud toetuse suurusele ja et kava raames 

tarnitud tooteid tarbitakse ainult vastavalt 

nende kasutusotstarbele, tuleks komisjonile 

delegeerida õigus võtta vastu teatavaid 

õigusakte seoses hindade järelevalvega 

kava raames. Need õigusaktid ei tohiks 

mõjuda hirmutusvahendina, mis sunnivad 

liikmesriike kohalike toodete hankimisest 

hoiduma. 

Or. en 
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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 1 osutatud toetuse eraldamisel igale 

liikmesriigile võetakse arvesse järgmist: 

Lõikes 1 osutatud toetuse eraldamisel igale 

liikmesriigile puu- ja köögivilja, 

sealhulgas banaanide, ning piima jaoks 
võetakse arvesse objektiivseid kriteeriume, 

mille aluseks on 6–10-aastaste laste 

osakaal elanikkonnas. 

Or. en 
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Seadusandlikke muudatusettepanekuid sisaldav B8-0362/2015 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste mandaat 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) puu- ja köögivilja, sealhulgas 

banaanid, puhul: objektiivsed 

kriteeriumid, mille aluseks on: 

välja jäetud 

i) 6–10-aastaste laste osakaal 

elanikkonnas, 

 

ii) liikmesriigi eri piirkondade arengutase, 

et rohkem saaksid toetust vähem 

arenenud piirkonnad käesoleva määruse 

artikli 3 lõike 5 tähenduses, ELi toimimise 

lepingu artiklis 349 nimetatud 

äärepoolseimad piirkonnad ja Egeuse 

mere väikesaared määruse (EL) 

nr 229/2013 artikli 1 lõike 2 tähenduses, 

ja 

 

Or. en 
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Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) piima puhul: varasem rahaliste 

vahendite kasutamine piima ja 

piimatoodete lastele jagamisel eelmiste 

kavade alusel ning objektiivsed 

kriteeriumid, mis põhinevad 6–10-aastaste 

laste osatähtsusel elanikkonnas. 

välja jäetud 

Or. en 
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Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 

Haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava (Otsus 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise kohta) 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Määrus (EL) nr 1308/2013 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Selleks et tagada liidu kava 

lisandväärtus ja nähtavus, antakse 

komisjonile õigus võtta kooskõlas 

artikliga 227 vastu delegeeritud õigusakte 

seoses eeskirjadega, milles käsitletakse 

toodete jagamist seoses muu toidu 

pakkumisega haridusasutustes. 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


