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20.5.2015 B8-0362/58 

Pakeitimas 58 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) nustatyta, kad šviežių vaisių ir 

daržovių, įskaitant bananus, ir geriamojo 

pieno suvartojama vis mažiau. Todėl 

mokykloms skirtas programas reikėtų 

susieti su šiais produktais. Taip būtų 

sumažinta mokyklų organizacinė našta, 

nedidinant biudžeto padidėtų tiekimo 

veiksmingumas, be to, tai būtų suderinama 

su dabartine praktika, nes šie produktai 

tiekiami dažniausiai; 

(4) nustatyta, kad šviežių vaisių ir 

daržovių, įskaitant bananus, ir geriamojo 

pieno suvartojama vis mažiau. Todėl 

mokykloms skirtas programas reikėtų 

susieti su šiais produktais. Taip būtų 

sumažinta mokyklų organizacinė našta ir 

nedidinant biudžeto padidėtų tiekimo 

veiksmingumas, be to, tai būtų suderinama 

su dabartine praktika, nes šie produktai 

tiekiami dažniausiai. Vis dėlto, taip pat 

reikėtų stengtis užtikrinti, kad būtų 

tiekiami vietoje užauginti produktai; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Pakeitimas 59 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) reikia nustatyti švietimo priemones, 

kuriomis būtų remiamas produktų tiekimas, 

veiksmingai siekiant trumpalaikių ir 

ilgalaikių programų tikslų – siekti, kad 

būtų vartojama daugiau pasirinktų žemės 

ūkio produktų, ir formuoti sveikesnės 

mitybos įpročius. Šiomis priemonėmis, 

atsižvelgiant į jų svarbą, turėtų būti 

remiamas vaisių ir daržovių, įskaitant 

bananus, ir pieno tiekimas. Joms turėtų būti 

skiriama Sąjungos pagalba. Šios paramos 

priemonės labai svarbios atkuriant vaikų 

suvokimą apie žemės ūkį ir įvairius jo 

produktus ir siekiant programos tikslų, 

todėl valstybėms narėms turėtų būti 

leidžiama į savo temines priemones įtraukti 

daugiau žemės ūkio produktų. Siekiant 

skatinti sveikos mitybos įpročius, į šį 

procesą turėtų būti įtrauktos nacionalinės 

sveikatos priežiūros institucijos, kurios 

turėtų patvirtinti šių produktų sąrašą, taip 

pat dvi produktų, kurie gali būti tiekiami, 

grupes, ir priimtų sprendimą dėl tokių 

produktų maistingumo aspektų; 

(5) reikia nustatyti švietimo priemones, 

kuriomis būtų remiamas produktų tiekimas, 

veiksmingai siekiant trumpalaikių ir 

ilgalaikių programų tikslų – siekti, kad 

būtų vartojama daugiau pasirinktų žemės 

ūkio produktų, ir formuoti sveikesnės 

mitybos įpročius. Šiomis priemonėmis, 

atsižvelgiant į jų svarbą, turėtų būti 

remiamas vaisių ir daržovių, įskaitant 

bananus, ir pieno tiekimas. Joms turėtų būti 

skiriama Sąjungos pagalba. Šios paramos 

priemonės labai svarbios atkuriant vaikų 

suvokimą apie žemės ūkį ir įvairius vietoje 

užaugintus produktus ir siekiant 

programos tikslų, todėl valstybėms narėms 

turėtų būti leidžiama į savo temines 

priemones įtraukti daugiau žemės ūkio 

produktų, geriausiai pagal tai, kas 

gaminama atitinkamame regione. Siekiant 

skatinti sveikos mitybos įpročius, į šį 

procesą turėtų būti įtrauktos nacionalinės 

sveikatos priežiūros institucijos, kurios 

turėtų patvirtinti šių produktų sąrašą, taip 

pat dvi produktų, kurie gali būti tiekiami, 

grupes, ir priimtų sprendimą dėl tokių 

produktų maistingumo aspektų; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Pakeitimas 60 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 

valdymą, turėtų būti nustatyta pagalbos, 

kurią Sąjunga skiria vaisių ir daržovių, 

įskaitant bananus, ir pieno tiekimui, 

švietimo priemonių rėmimui ir susijusioms 

išlaidoms, viršutinė riba. Ši viršutinė riba 

turėtų atitikti dabartinę padėtį. 

Atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir siekiant 

supaprastinti valdymą, finansavimo 

modeliai turėtų būti suderinti ir pagrįsti 

bendru požiūriu į Sąjungos finansinio įnašo 

dydį. Todėl tikslinga apriboti Sąjungos 

pagalbą ir ją susieti su produktų kaina, 

nustatant didžiausią leistiną vaisių ir 

daržovių, įskaitant bananus, ir pieno 

porcijos kainą, ir panaikinti privalomo 

vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, 

bendro finansavimo principą. Atsižvelgiant 

į šių produktų kainų svyravimą, Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

tam tikrus aktus, kuriais būtų nustatyta 

Sąjungos pagalba už produktų porcijos 

kainą ir nustatyta porcijos apibrėžtis; 

(6) siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 

valdymą, turėtų būti nustatyta pagalbos, 

kurią Sąjunga skiria vaisių ir daržovių, 

įskaitant bananus, ir pieno tiekimui, 

švietimo priemonių rėmimui ir susijusioms 

išlaidoms, viršutinė riba. Ši viršutinė riba 

turėtų atitikti dabartinę padėtį. 

Atsižvelgiant į sukauptą patirtį ir siekiant 

supaprastinti valdymą, finansavimo 

modeliai turėtų būti suderinti ir pagrįsti 

bendru požiūriu į Sąjungos finansinio įnašo 

dydį. Todėl tikslinga apriboti Sąjungos 

pagalbą ir ją susieti su produktų kaina, 

nustatant didžiausią leistiną vaisių ir 

daržovių, įskaitant bananus, ir pieno 

vienam vaikui kainą, kad būtų panaikintas 

privalomo vaisių ir daržovių, įskaitant 

bananus, bendro finansavimo principas; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Pakeitimas 61 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 

tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą, 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti tam tikrus aktus dėl priemonių, 

kuriomis nustatomi Sąjungos orientaciniai 

asignavimai kiekvienai valstybei narei ir 

pagalbos perskirstymo valstybėms narėms 

remiantis gautomis pagalbos paraiškomis 

metodo. Remiantis savanorišku požiūriu į 

tiekimą, turėtų būti nustatyti atskiri 

orientaciniai asignavimai vaisiams ir 

daržovėms, įskaitant bananus, ir pienui. 

Asignavimų vaisiams ir daržovėms, 

įskaitant bananus, skirstymo būdas turėtų 

atitikti dabartinius valstybių narių 

asignavimus, atsižvelgiant į objektyvius 

kriterijus – šešerių–dešimties metų 

amžiaus grupės vaikų skaičių kaip 

gyventojų skaičiaus dalį, taip pat 

atsižvelgiant į atitinkamų regionų 

išsivystymo lygį. Kad valstybės narės 

galėtų išlaikyti savo dabartinių programų 

mastą ir siekiant paskatinti kitas valstybes 

nares pradėti tiekti pieną, tikslinga 

naudoti du lėšų pienui skirstymo būdus: 

atsižvelgti į tai, kaip valstybės narės 

įprastai naudojo lėšas pagal pieno 

vartojimo skatinimo mokyklose programą, 

ir į objektyvius šešerių–dešimties metų 

(7) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 

tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą, 

Sąjungos asignavimus kiekvienai valstybei 

narei ir pagalbos perskirstymo valstybėms 

narėms remiantis gautomis pagalbos 

paraiškomis metodus abejose programose 

reikėtų pagrįsti objektyviais kriterijais – 

šešerių–dešimties metų amžiaus grupės 

vaikų skaičiumi kaip gyventojų skaičiaus 

dalimi; 
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amžiaus grupės vaikų skaičiaus kaip 

gyventojų skaičiaus dalies kriterijus, 

naudojamus vaisių ir daržovių, įskaitant 

bananus, programoje. Siekiant nustatyti 

tinkamą šių dviejų būdų pusiausvyrą, 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti tam tikrus aktus dėl papildomų 

taisyklių, susijusių su abiejų kriterijų 

derinimu, nustatymo. Be to, atsižvelgiant į 

dažnus valstybių narių regionų 

demografinius arba vystymosi pokyčius, 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti tam tikrus aktus dėl kas trejus 

metus atliekamo vertinimo, ar tais 

kriterijais pagrįsti valstybių narių 

asignavimai tebėra aktualūs; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Pakeitimas 62 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekdamos programos matomumo, 

valstybės narės savo strategijose turėtų 

paaiškinti, kaip jos užtikrins savo 

programos pridėtinę vertę, ypač tais 

atvejais, kai produktai, finansuojami 

pagal ES programą, bus vartojami kartu 

su kitu maistu, vaikams tiekiamu švietimo 

įstaigoje. Užtikrinant, kad Sąjungos 

pagalbos programos švietimo tikslas būtų 

veiksmingai pasiektas, Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti tam 

tikrus aktus dėl produktų, kurie 

finansuojami pagal Sąjungos pagalbos 

programą, tiekimo, susijusio su kito 

maisto tiekimu švietimo įstaigoms ir jo 

ruošimu, taisyklių; 

(11) siekdamos programos matomumo, 

valstybės narės turėtų turėti įgaliojimus 

spręsti, kaip geriausiai ją reklamuoti 

nacionaliniu ir vietos lygiu, nes tikėtina, 

kad specialiai pritaikytas vietos 

produkcijos rėmimo požiūris būtų 

naudingiausias; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Pakeitimas 63 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant užtikrinti, kad vaikams pagal 

programą tiekiamų produktų kainoje 

visiškai atsispindėtų suteiktos pagalbos 

suma ir kad subsidijuojami produktai būtų 

naudojami pagal paskirtį, Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus 

aktus dėl kainų stebėsenos įgyvendinant 

programą nustatymo; 

(12) siekiant užtikrinti, kad vaikams pagal 

programą tiekiamų produktų kainoje 

visiškai atsispindėtų suteiktos pagalbos 

suma ir kad subsidijuojami produktai būtų 

naudojami pagal paskirtį, Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus 

aktus dėl kainų stebėsenos įgyvendinant 

programą nustatymo. Šie aktai neturėtų 

valstybių narių atgrasyti nuo skatinimo 

naudoti vietos produkciją; 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Pakeitimas 64 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalyje nurodyta pagalba skiriama 

kiekvienai valstybei narei, atsižvelgiant į: 

1 dalyje nurodyta pagalba vaisiams ir 

daržovėms, įskaitant bananus, ir pienui 
skiriama kiekvienai valstybei narei, 

atsižvelgiant į objektyvius kriterijus – 

šešerių–dešimties metų amžiaus grupės 

vaikų skaičių kaip gyventojų skaičiaus 

dalį. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Pakeitimas 65 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) vaisių ir daržovių, įskaitant bananus, 

atveju – objektyvius kriterijus: 

Išbraukta. 

i) šešerių–dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičių kaip visų gyventojų skaičiaus dalį, 

 

ii) valstybių narių regionų išsivystymo 

lygį, siekiant užtikrinti didesnę pagalbą 

mažiau išsivysčiusiems regionams, 

apibrėžtiems šio reglamento 3 straipsnio 5 

dalyje, atokiausiems regionams, 

išvardytiems Sutarties 349 straipsnyje, ir 

mažosioms Egėjo jūros saloms, 

apibrėžtoms Reglamento (ES) 

Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, ir 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Pakeitimas 66 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

23 a straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) pieno atveju – ankstesnį lėšų pagal 

ankstesnes pieno ir pieno produktų 

tiekimo vaikams programas panaudojimą 

ir objektyvius kriterijus, grindžiamus 

šešerių– dešimties metų amžiaus vaikų 

skaičiumi kaip visų gyventojų skaičiaus 

dalimi. 

Išbraukta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

20.5.2015 B8-0362/67 

Pakeitimas 67 

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

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B8-0362/2015 

teisėkūros dokumentų pakeitimai 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa 

(sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas) 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

24 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Siekiant užtikrinti Sąjungos programų 

pridėtinę vertę ir matomumą, Komisijai 

suteikiami įgaliojimai pagal 227 straipsnį 

priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, 

susijusių su produktų tiekimu, kai 

švietimo įstaigoms kartu tiekiami ir kiti 

maisto produktai. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 

 


