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20.5.2015 B8-0362/58 

Módosítás  58 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Főként a friss gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) és a fogyasztói tej 

körében csökkenő fogyasztásra utaló 

tendencia került megállapításra. Ennek 

megfelelően helytálló, hogy az 

iskolaprogramokban ezen termékekre kell 

a kiosztás súlypontját helyezni. Ez egyben 

hozzájárulna még az iskolákat sújtó 

szervezési terhek csökkentéséhez, növelné 

a korlátozott költségvetési keretek közötti 

kiosztás hatását és összhangban lenne a 

jelenlegi gyakorlattal, hiszen ezek a 

leggyakrabban kiosztásra kerülő termékek. 

(4) Főként a friss gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) és a fogyasztói tej 

körében csökkenő fogyasztásra utaló 

tendencia került megállapításra. Ennek 

megfelelően helytálló, hogy az 

iskolaprogramokban ezen termékekre kell 

a kiosztás súlypontját helyezni. Ez egyben 

hozzájárulna még az iskolákat sújtó 

szervezési terhek csökkentéséhez, és 

növelné a korlátozott költségvetési keretek 

közötti kiosztás hatását és összhangban 

lenne a jelenlegi gyakorlattal, hiszen ezek a 

leggyakrabban kiosztásra kerülő termékek. 

Ugyanakkor erőfeszítéseket kell tenni a 

helyileg termelt termékek kiosztásának 

biztosítására is. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/59 

Módosítás  59 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A kiosztást támogató oktatási 

intézkedésekre azért van szükség, mert 

ezek segítségével a program eredményessé 

tud válni az egyes mezőgazdasági 

termékek fogyasztásának növelésével és az 

egészségesebb étrend kialakításával 

fémjelzett rövid- és hosszú távú céljai 

elérésében. Jelentőségüknél fogva ezen 

intézkedéseknek mind a gyümölcsök és 

zöldségek (köztük a banán), mind a tej 

kiosztását támogatniuk kell. Legyenek 

támogathatók az uniós támogatások 

keretein belül. Támogató intézkedések 

minőségében kritikus eszközként 

működnek abban, hogy a gyermekek ismét 

kapcsolatba lépjenek a mezőgazdasággal és 

annak különféle termékeivel, és a program 

kitűzött céljainak elérése érdekében 

engedélyezni kell a tagállamoknak azt, 

hogy többféle mezőgazdasági terméket 

vonhassanak be tematikus intézkedéseikbe. 

Az egészséges étkezési szokások 

elősegítése érdekében azonban az országos 

egészségügyi hatóságokat is be kell vonni 

ebbe a folyamatba, hiszen nekik kell 

jóváhagyniuk ezen termékek listáját és a 

kiosztásra engedélyezett két 

termékcsoportot, valamint dönteniük ezek 

(5) A kiosztást támogató oktatási 

intézkedésekre azért van szükség, mert 

ezek segítségével a program eredményessé 

tud válni az egyes mezőgazdasági 

termékek fogyasztásának növelésével és az 

egészségesebb étrend kialakításával 

fémjelzett rövid- és hosszú távú céljai 

elérésében. Jelentőségüknél fogva ezen 

intézkedéseknek mind a gyümölcsök és 

zöldségek (köztük a banán), mind a tej 

kiosztását támogatniuk kell. Legyenek 

támogathatók az uniós támogatások 

keretein belül. Támogató intézkedések 

minőségében kritikus eszközként 

működnek abban, hogy a gyermekek ismét 

kapcsolatba lépjenek a mezőgazdasággal és 

a régióban előállított különféle 

mezőgazdasági termékekkel, és a program 

kitűzött céljainak elérése érdekében 

engedélyezni kell a tagállamoknak azt, 

hogy többféle – lehetőleg a régióban 

előállított – mezőgazdasági terméket 

vonhassanak be tematikus intézkedéseikbe. 

Az egészséges étkezési szokások 

elősegítése érdekében azonban az országos 

egészségügyi hatóságokat is be kell vonni 

ebbe a folyamatba, hiszen nekik kell 

jóváhagyniuk ezen termékek listáját és a 
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táplálkozási szempontjairól. kiosztásra engedélyezett két 

termékcsoportot, valamint dönteniük ezek 

táplálkozási szempontjairól. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/60 

Módosítás  60 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A megfelelő költségvetési gazdálkodás 

biztosítása érdekében - a támogató oktatási 

intézkedések és a kapcsolódó költségek 

mellett - az uniós támogatáshoz egy 

rögzített felső értékhatárt kell 

meghatározni a gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) és a tej kiosztása 

vonatkozásában. E felső értékhatárnak a 

jelenlegi helyzetet kell tükröznie. Az eddig 

megszerzett tapasztalatok fényében és a 

lebonyolítás egyszerűsítését szem előtt 

tartva a pénzügyi modelleket egymáshoz 

kell közelíteni és az Unió pénzügyi 

hozzájárulásának szintjét tekintve egységes 

módszerre kell alapozni. Ennek 

megfelelően helytálló, ha mind a 

gyümölcsök és zöldségek (köztük a banán), 

mind a tej esetében a termékek árához 

hozzájáruló uniós támogatás szintje 

egyfajta adagonkénti maximális uniós 

támogatásra korlátozódik, és ha eltörlésre 

kerül a gyümölcsök és zöldségek (köztük a 

banán) körében kötelező társfinanszírozás 

alapelve. Tekintettel a szóban forgó 

termékek áringadozására a törvényhozási 

jogkört a Bizottságra kell ruházni az 

uniós támogatás szintjeinek - a termékek 

adagonkénti ára szerinti - beállításáról 

(6) A megfelelő költségvetési gazdálkodás 

biztosítása érdekében - a támogató oktatási 

intézkedések és a kapcsolódó költségek 

mellett - az uniós támogatáshoz egy 

rögzített felső értékhatárt kell 

meghatározni a gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) és a tej kiosztása 

vonatkozásában. E felső értékhatárnak a 

jelenlegi helyzetet kell tükröznie. Az eddig 

megszerzett tapasztalatok fényében és a 

lebonyolítás egyszerűsítését szem előtt 

tartva a pénzügyi modelleket egymáshoz 

kell közelíteni és az Unió pénzügyi 

hozzájárulásának szintjét tekintve egységes 

módszerre kell alapozni. Ennek 

megfelelően helytálló, ha mind a 

gyümölcsök és zöldségek (köztük a banán), 

mind a tej esetében a termékek árához 

hozzájáruló uniós támogatás szintje 

gyermekenként meghatározott maximális 

uniós támogatásra korlátozódik, és ha 

eltörlésre kerül a gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) körében kötelező 

társfinanszírozás alapelve. 
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rendelkező intézkedések és az adag 

fogalmának meghatározása 

vonatkozásában. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Módosítás  61 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az uniós pénzalapok hatékony és 

célzott felhasználásának biztosítása 

érdekében a törvényhozási jogkört a 

Bizottságra kell ruházni az uniós 

támogatás minden egyes tagállam közötti 

indikatív elosztását meghatározó 

intézkedések és a támogatásnak a 

beérkezett támogatási kérelmek alapján a 

tagállamok közötti szétosztási módja 

vonatkozásában. Az indikatív elosztásokat 

- a kiosztásra jellemző önkéntességgel 

megegyezően - külön-külön kell 

meghatározni a gyümölcsök és zöldségek 

(köztük a banán) és a tej esetében. A 

gyümölcsökre és zöldségekre (köztük a 

banánra) vonatkozó allokációs kulcs a 

tagállamok jelenlegi felosztásait hivatott 

tükrözni a 6-10 éves korosztályba tartozó 

gyermekek számával, mint a lakosságon 

belüli aránnyal meghatározott objektív 

kritérium alapján, az érintett régiók 

fejlettségi szintjét is számításba véve. 

Ahhoz, hogy a tagállamok fenntarthassák 

a jelenlegi programok nagyságrendjét és 

azzal a céllal, hogy mások is bátorítást 

kapjanak a tejosztás vállalásához, a két 

kulcsot (nevezetesen a pénzalapok 

múltbeli felhasználása a tagállamokban 

(7) Az uniós pénzalapok hatékony és 

célzott felhasználásának biztosítása 

érdekében az uniós támogatás minden 

egyes tagállam közötti elosztását és a 

támogatásnak a beérkezett támogatási 

kérelmek alapján a tagállamok közötti 

szétosztási módját a 6–10 éves 

korosztályba tartozó gyermekek számával, 

mint a lakosságon belüli aránnyal 

meghatározott objektív kritériumra kell 

alapozni. 
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az iskolatej program keretein belül, 

valamint a 6-10 éves korosztályba tartozó 

gyermekek számával, mint a lakosságon 

belüli aránnyal meghatározott objektív 

kritériumok a gyümölcsök és zöldségek, 

köztük a banán esetében) együttesen kell 

használni a tejre szánt pénzalapok 

felosztásában. Az itt jelzett két kulcs 

megfelelő arányának beállításához a 

törvényhozási jogkört a Bizottságra kell 

ruházni a két kritérium közötti 

egyensúlyra vonatkozó kiegészítő 

szabályok meghozatala érdekében. 

Emellett a tagállamok régióiban a 

demográfiai, illetve fejlettségi helyzetben 

újból és újból bekövetkező változásokat 

figyelembe véve a törvényhozási jogkört a 

Bizottságra kell ruházni annak 

háromévenkénti felmérése 

vonatkozásában, hogy a tagállamok ezen 

kritériumokra épülő felosztásai 

időszerűek-e még. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/62 

Módosítás  62 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A program láthatósága érdekében a 

tagállamoknak ki kell fejteniük a 

stratégiájukban, hogy miként garantálják 

programjuk hozzáadott értékét, főként ha 

az uniós programban finanszírozott 

termékek fogyasztására ugyanakkor kerül 

sor, mint az oktatási intézményekben 

tanuló gyermekeknek kínált egyéb 

ételekére. Az uniós program oktatási 

céljának elérése és eredményessége 

érdekében a törvényhozási jogkört a 

Bizottságra kell ruházni az oktatási 

intézményekben kínált egyéb ételekhez és 

elkészítésükhöz kapcsolódóan az uniós 

program égisze alatt finanszírozott 

termékek kiosztását meghatározó 

szabályok vonatkozásában. 

(11) A program láthatósága érdekében 

lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 

maguk döntsék el, hogy miként lehet a 

legjobban előmozdítani a programot 

nemzeti és helyi szinten, mivel a helyi 

termékek támogatásában a testre szabott 

megközelítés számíthat a legnagyobb 

sikerre. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Módosítás  63 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Ahhoz, hogy a gyermekeknek a 

program keretein belül biztosított termékek 

ára teljes mértékben tükrözze a nyújtott 

támogatás összegét, és hogy a támogatott 

termékek felhasználása összhangban 

legyen azok rendeltetésével, a 

törvényhozási jogkört a Bizottságra kell 

ruházni a program égisze alatt működő ár-

monitoring rendszer felállítására 

vonatkozóan. 

(12) Ahhoz, hogy a gyermekeknek a 

program keretein belül biztosított termékek 

ára teljes mértékben tükrözze a nyújtott 

támogatás összegét, és hogy a támogatott 

termékek felhasználása összhangban 

legyen azok rendeltetésével, a 

törvényhozási jogkört a Bizottságra kell 

ruházni a program égisze alatt működő ár-

monitoring rendszer felállítására 

vonatkozóan. E jogszabályok nem 

szolgálhatnak visszatartó erővel azon 

tagállamok tekintetében, amelyek 

ösztönzik a helyi termékek beszerzését. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Módosítás  64 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdésben foglalt támogatás az 

alábbiak figyelembe vétele mellett kerül az 
egyes tagállamok között szétosztásra: 

A gyümölcsökre – köztük a banánra – és 

zöldségekre, valamint a tejre vonatkozóan 
az (1) bekezdésben említett támogatást a 

6–10 éves korosztályba tartozó gyermekek 

számával, mint a lakosságon belüli 

aránnyal meghatározott objektív kritérium 

alapján kell szétosztani az egyes 

tagállamok között. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Módosítás  65 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) gyümölcsök és zöldségek (köztük 

banán) esetében: az alábbiakra épülő 

objektív kritériumok: 

törölve 

i. a 6-10 éves gyermekek száma, mint a 

lakosságon belüli arányuk, 

 

ii. a tagállam régióinak fejlettségi szintje, 

hogy magasabb támogatás lehessen 

biztosítható a jelen rendelkezés 3. cikk (5) 

bekezdésében meghatározott kevésbé 

fejlett régióknak, a szerződés 349. 

cikkében felsorolt legkülső régióknak, 

illetve a 229/2013/EU rendelet 1. cikk (2) 

bekezdésében értelmezett kisebb égei-

tengeri szigeteknek, és 

 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1308/2013/EU rendelet 

23 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) tej esetében: a tej és tejtermékek 

gyermekek körében történő ellátását 

szolgáló pénzalapok korábbi programok 

szerinti historikus felhasználása, valamint 

objektív kritériumok, a 6-10 éves 

gyermekek aránya szerint. 

törölve 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.5.2015 B8-0362/67 

Módosítás  67 

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

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Intézményközi tárgyalásokra vonatkozó megbízatás B8-0362/2015 

jogalkotási módosítások formájában 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 

A gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való kínálatához 

kapcsolódó támogatási program (Határozat az intézményközi tárgyalások megnyitásáról) 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

1308/2013/EU rendelet 

24 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az uniós program hozzáadott 

értékének és láthatóságának biztosítása 

érdekében a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 227. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az egyéb ételek oktatási 

intézményekben történő kínálatához 

kapcsolódó termékek kiosztásáról 

rendelkező szabályok vonatkozásában. 

törölve 

Or. en 

 

 

 


