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20.5.2015 B8-0362/58 

Tarkistus  58 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) On havaittu, että erityisesti tuoreiden 

hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien 

banaanit, ja kulutukseen tarkoitetun 

maidon kulutus on laskusuunnassa. Sen 

vuoksi on aiheellista keskittää 

koulujakeluohjelmien jakelu näihin 

tuotteisiin. Tämä puolestaan auttaisi myös 

keventämään koulujen organisatorista 

rasitetta, lisäämään jakelun vaikutusta 

muuttumattomien määrärahojen puitteissa, 

ja se olisi linjassa nykyisen käytännön 

kanssa, koska nämä tuotteet ovat 

nykyisissä järjestelmissä eniten jaettuja 

tuotteita. 

(4) On havaittu, että erityisesti tuoreiden 

hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien 

banaanit, ja kulutukseen tarkoitetun 

maidon kulutus on laskusuunnassa. Sen 

vuoksi on aiheellista keskittää 

koulujakeluohjelmien jakelu näihin 

tuotteisiin. Tämä puolestaan auttaisi myös 

keventämään koulujen organisatorista 

rasitetta sekä lisäämään jakelun vaikutusta 

muuttumattomien määrärahojen puitteissa, 

ja se olisi linjassa nykyisen käytännön 

kanssa, koska nämä tuotteet ovat 

nykyisissä järjestelmissä eniten jaettuja 

tuotteita. Olisi kuitenkin pyrittävä myös 

varmistamaan paikallisten tuotteiden 

jakelu. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Tarkistus  59 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Jakelun tueksi tarvitaan koulutuksellisia 

toimenpiteitä, jotta järjestelmän avulla 

voidaan saavuttaa sen lyhyen ja pitkän 

aikavälin tavoitteet, jotka ovat tiettyjen 

maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen 

ja ruokavalioiden muovaaminen 

terveellisemmiksi. Tällaisten 

toimenpiteiden tärkeys huomioon ottaen 

niitä olisi käytettävä sekä hedelmien ja 

vihannesten, mukaan lukien banaanit, että 

maidon jakelun tukemiseen. Niihin pitäisi 

voida myöntää unionin tukea. Koska 

tukitoimenpiteet ovat keskeinen väline, 

jolla lapset saavat uudistettua suhteensa 

maatalouteen ja sen eri tuotteisiin ja jolla 

järjestelmässä asetetut tavoitteet voidaan 

saavuttaa, jäsenvaltioilla olisi oltava 

mahdollisuus sisällyttää temaattisiin 

toimenpiteisiinsä useammanlaisia 

maataloustuotteita. Kansallisten 

terveysviranomaisten olisi kuitenkin 

terveellisten ruokailutottumusten 

edistämiseksi osallistuttava tähän 

prosessiin ja hyväksyttävä luettelo 

tällaisista tuotteista sekä kahdesta 

jaettavien tuotteiden ryhmästä ja niiden 

ravitsemuksellisista vaatimuksista. 

(5) Jakelun tueksi tarvitaan koulutuksellisia 

toimenpiteitä, jotta järjestelmän avulla 

voidaan saavuttaa sen lyhyen ja pitkän 

aikavälin tavoitteet, jotka ovat tiettyjen 

maataloustuotteiden kulutuksen lisääminen 

ja ruokavalioiden muovaaminen 

terveellisemmiksi. Tällaisten 

toimenpiteiden tärkeys huomioon ottaen 

niitä olisi käytettävä sekä hedelmien ja 

vihannesten, mukaan lukien banaanit, että 

maidon jakelun tukemiseen. Niihin pitäisi 

voida myöntää unionin tukea. Koska 

tukitoimenpiteet ovat keskeinen väline, 

jolla lapset saavat uudistettua suhteensa 

maatalouteen ja sen eri paikallisiin 

tuotteisiin ja jolla järjestelmässä asetetut 

tavoitteet voidaan saavuttaa, jäsenvaltioilla 

olisi oltava mahdollisuus sisällyttää 

temaattisiin toimenpiteisiinsä 

useammanlaisia maataloustuotteita siten, 

että etusijalle asetettaisiin alueelliset 

tuotteet. Kansallisten terveysviranomaisten 

olisi kuitenkin terveellisten 

ruokailutottumusten edistämiseksi 

osallistuttava tähän prosessiin ja 

hyväksyttävä luettelo tällaisista tuotteista 

sekä kahdesta jaettavien tuotteiden 

ryhmästä ja niiden ravitsemuksellisista 
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vaatimuksista. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Tarkistus  60 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Moitteettoman budjettihallinnon 

varmistamiseksi olisi vahvistettava 

enimmäismäärä unionin tuelle hedelmien 

ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja 

maidon jakelulle, koulutuksellisille 

tukitoimenpiteille ja niihin liittyville 

kustannuksille. Tämän enimmäismäärän 

olisi vastattava nykytilannetta. Saatujen 

kokemusten perusteella ja hallinnon 

yksinkertaistamiseksi rahoitusmalleja olisi 

lähennettävä ja niiden olisi perustuttava 

yhtenäiseen lähestymistapaan unionin 

rahoituksen tason suhteen. Sen vuoksi olisi 

aiheellista rajata unionin tuki tuotteiden 

ostamiseen määrittämällä unionin tuelle 

enimmäismäärä sekä hedelmien ja 

vihannesten, mukaan lukien banaanit, että 

maidon annosta kohti ja poistaa pakollisen 

yhteisrahoituksen periaate hedelmien ja 

vihannesten, mukaan lukien banaanit, 

osalta. Kun otetaan huomioon kyseisten 

tuotteiden hintojen epävakaus, 

komissiolle olisi annettava valtuudet 

antaa tiettyjä säädöksiä toimenpiteistä, 

joilla vahvistetaan unionin tuen taso 

tuoteannoksen hintaa kohti ja annoksen 

määritelmä. 

(6) Moitteettoman budjettihallinnon 

varmistamiseksi olisi vahvistettava 

enimmäismäärä unionin tuelle hedelmien 

ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, ja 

maidon jakelulle, koulutuksellisille 

tukitoimenpiteille ja niihin liittyville 

kustannuksille. Tämän enimmäismäärän 

olisi vastattava nykytilannetta. Saatujen 

kokemusten perusteella ja hallinnon 

yksinkertaistamiseksi rahoitusmalleja olisi 

lähennettävä ja niiden olisi perustuttava 

yhtenäiseen lähestymistapaan unionin 

rahoituksen tason suhteen. Sen vuoksi olisi 

aiheellista rajata unionin tuki tuotteiden 

ostamiseen määrittämällä unionin tuelle 

enimmäismäärä lasta kohti sekä hedelmien 

ja vihannesten, mukaan lukien banaanit, 

että maidon osalta ja poistamalla 

pakollisen yhteisrahoituksen periaate 

hedelmien ja vihannesten, mukaan lukien 

banaanit, osalta. 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Tarkistus  61 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Jotta varmistettaisiin unionin varojen 

tehokas ja kohdennettu käyttö, komissiolle 

olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä 

säädöksiä toimenpiteistä, joissa 

vahvistetaan unionin tuen alustava jako 

kullekin jäsenvaltiolle ja menetelmät, jolla 

tuen jakoa voidaan muuttaa jäsenvaltioiden 

välillä saatujen tukihakemusten perusteella. 

Varojen alustava jako olisi vahvistettava 

erikseen hedelmien ja vihannesten, 

mukaan lukien banaanit, sekä maidon 

osalta jakeluun liittyvän vapaaehtoisen 

lähestymistavan mukaisesti. 

Jakoperusteen hedelmien ja vihannesten, 

mukaan lukien banaanit, osalta olisi 

perustuttava nykyiseen 

jäsenvaltiokohtaiseen jakoon, joka 

perustuu objektiivisiin perusteisiin eli 6–

10-vuotiaiden lasten osuuteen väestöstä, 

ottaen huomioon myös kyseisen alueen 

kehitysasteen. Jotta jäsenvaltiot voisivat 

säilyttää nykyisten ohjelmiensa laajuuden 

ennallaan ja muiden rohkaisemiseksi 

jakamaan maitoa, maitoon annettavan 

rahoituksen osalta on aiheellista käyttää 

kahden jakoperusteen yhdistelmää, johon 

kuuluvat koulumaitojärjestelmän varojen 

aiempi käyttö jäsenvaltioissa sekä sama 

(7) Jotta varmistettaisiin unionin varojen 

tehokas ja kohdennettu käyttö, unionin 

tuen jaon kullekin jäsenvaltiolle ja 

menetelmien, jolla tuen jakoa voidaan 

muuttaa jäsenvaltioiden välillä saatujen 

tukihakemusten perusteella, olisi 

perustuttava kummassakin järjestelmässä 

objektiivisiin perusteisiin eli 6–10-

vuotiaiden lasten osuuteen väestöstä. 
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objektiivinen peruste, jota käytetään 

hedelmien ja vihannesten osalta, eli 6–10-

vuotiaiden lasten osuus väestöstä. Jotta 

näiden kahden jakoperusteen välillä 

voitaisiin löytää oikea tasapaino, 

komissiolle olisi annettava valtuudet 

antaa tiettyjä säädöksiä tarkemmista 

säännöistä jakoperusteiden 

tasapainottamiseksi. Kun vielä otetaan 

huomioon jäsenvaltioiden 

väestörakenteen tai alueiden kehitystason 

muutos, komissiolle olisi annettava 

valtuudet antaa tiettyjä säädöksiä, jotka 

liittyvät kolmen vuoden välein tehtävään 

arviointiin siitä, ovatko näiden 

perusteiden mukaiset jäsenvaltioiden 

rahoitusosuudet edelleen ajan tasalla. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Tarkistus  62 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Järjestelmän näkyvyyden 

varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

selitettävä strategiassaan, kuinka ne 

aikovat varmistaa järjestelmänsä 

lisäarvon erityisesti silloin, kun unionin 

järjestelmästä rahoitettavat tuotteet 

kulutetaan muiden oppilaitoksissa lapsille 

tarjottavien aterioiden yhteydessä. Sen 

varmistamiseksi, että unionin 

järjestelmän koulutuksellinen tarkoitus 

täyttyy ja tehoaa, komissiolle olisi 

annettava valtuudet antaa tiettyjä 

säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 

unionin järjestelmästä rahoitettavien 

tuotteiden jakelua suhteessa muihin 

oppilaitoksissa tarjottaviin aterioihin ja 

niiden valmistukseen. 

(11) Järjestelmän näkyvyyden 

varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

voitava päättää, miten sitä voidaan 

parhaiten edistää kansallisesti ja 

paikallisesti, koska kohdennettu 

lähestymistapa, jossa tuetaan paikallista 

tuotantoa, tuottaa todennäköisesti parhaat 

tulokset. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Tarkistus  63 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jotta voidaan varmistaa, että 

järjestelmässä lapsille jaettavien tuotteiden 

hinnat vastaavat täysin annetun tuen 

määrää ja että tuettujen tuotteiden 

käyttötarkoituksesta ei poiketa, komissiolle 

olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä 

säädöksiä, jotka koskevat järjestelmään 

kytkettävää hintaseurantaa. 

(12) Jotta voidaan varmistaa, että 

järjestelmässä lapsille jaettavien tuotteiden 

hinnat vastaavat täysin annetun tuen 

määrää ja että tuettujen tuotteiden 

käyttötarkoituksesta ei poiketa, komissiolle 

olisi annettava valtuudet antaa tiettyjä 

säädöksiä, jotka koskevat järjestelmään 

kytkettävää hintaseurantaa. Kyseisiä 

säädöksiä ei saisi käyttää pelotteena niitä 

jäsenvaltioita kohtaan, jotka tukevat 

paikallista tuotantoa hankinnoissaan. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Tarkistus  64 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu tuki 

jaetaan jäsenvaltioiden kesken ottaen 

huomioon seuraavat seikat: 

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettu tuki 

hedelmille ja vihanneksille, mukaan 

lukien banaanit, ja maidolle jaetaan 

jäsenvaltioiden kesken ottaen huomioon 

objektiiviset perusteet eli 6–10-vuotiaiden 

lasten osuuden väestöstä. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Tarkistus  65 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) hedelmien ja vihannesten, mukaan 

lukien banaanit, osalta objektiiviset 

perusteet, jotka koskevat 

Poistetaan. 

i) 6–10-vuotiaiden lasten osuutta 

väestöstä; 

 

ii) jäsenvaltion alueiden kehitysastetta 

siten, että varmistetaan suurempi tuki 

tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitetuille vähemmän kehittyneille 

alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 

luetelluille syrjäisimmille alueille tai 

asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetuille pienille 

Egeanmeren saarille, ja 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Tarkistus  66 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

23 a artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) maidon osalta varojen aikaisempi 

käyttö aiemmissa maidon ja 

maitotuotteiden jakelun järjestelmissä 

sekä objektiivinen peruste, joka koskee 6–

10-vuotiaiden lasten osuutta väestöstä.  

Poistetaan. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Tarkistus  67 

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

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Lainsäädäntötarkistuksina annettava valtuutus B8-0362/2015 

toimielinten välisten neuvottelujen aloittamiseksi 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta 

Tukijärjestelmä hedelmien, vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseksi oppilaitoksiin 

(Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta) 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1308/2013 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Unionin järjestelmän lisäarvon ja 

näkyvyyden varmistamiseksi komissiolle 

siirretään valta antaa delegoituja 

säädöksiä 227 artiklan mukaisesti 

säännöistä, joita sovelletaan tuotteiden 

jakamiseen suhteessa muihin 

oppilaitoksessa tarjottaviin aterioihin. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


