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20.5.2015 B8-0362/58 

Grozījums Nr.  58 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Ir konstatēta svaigu augļu un dārzeņu, 

tostarp banānu, un dzeramā piena patēriņa 

samazināšanās tendence. Tāpēc ir lietderīgi 

skolu programmu satvarā izplatīt tieši šos 

produktus. Tas savukārt palīdzētu mazināt 

skolas organizatorisko slogu, palielinātu 

izplatīšanas ietekmi ierobežota budžeta 

apstākļos un būtu saskaņā ar pastāvošo 

praksi, jo šos produktus arī tagad izdala 

visbiežāk. 

(4) Ir konstatēta svaigu augļu un dārzeņu, 

tostarp banānu, un dzeramā piena patēriņa 

samazināšanās tendence. Tāpēc ir lietderīgi 

skolu programmu satvarā izplatīt tieši šos 

produktus. Tas savukārt palīdzētu mazināt 

skolas organizatorisko slogu un palielinātu 

izplatīšanas ietekmi ierobežota budžeta 

apstākļos, un būtu saskaņā ar pastāvošo 

praksi, jo šos produktus arī tagad izdala 

visbiežāk. Tomēr būtu jāpieliek arī pūles, 

lai nodrošinātu vietēji audzētu produktu 

izplatīšanu. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Grozījums Nr.  59 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai ar programmu varētu reāli sasniegt 

tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķus – 

palielināt augļu un dārzeņu lietošanu uzturā 

un veidot veselīgas ēšanas paradumus –, 

papildus ir vajadzīgi izglītojoši pasākumi. 

Ņemot vērā šo pasākumu lielo nozīmi, tie 

būtu jāpiemēro gan attiecībā uz augļu un 

dārzeņu, tostarp banānu, gan attiecībā uz 

piena izdalīšanu. Tiem vajadzētu būt 

tādiem, kas dod tiesības uz Savienības 

atbalstu. Atbalsta pasākumi ir noteicošais 

instruments, lai bērnos atjaunotu saikni ar 

lauksaimniecību un tās dažādajiem 

produktiem, tāpēc, lai varētu sasniegt 

programmas mērķus, būtu jādod iespēja 

dalībvalstīm savos tematiskajos pasākumos 

ietvert plašāku lauksaimniecības produktu 

klāstu. Tomēr, lai veicinātu veselīgus 

ēšanas paradumus, valsts veselības 

aizsardzības iestādēm būtu jāiesaistās šajā 

procesā un jāapstiprina produktu saraksts, 

kā arī abas izdalāmo produktu grupas, un 

jāpieņem lēmumi par to uzturvērtības 

aspektiem. 

(5) Lai ar programmu varētu reāli sasniegt 

tās īstermiņa un ilgtermiņa mērķus – 

palielināt augļu un dārzeņu lietošanu uzturā 

un veidot veselīgas ēšanas paradumus –, 

papildus ir vajadzīgi izglītojoši pasākumi. 

Ņemot vērā šo pasākumu lielo nozīmi, tie 

būtu jāpiemēro gan attiecībā uz augļu un 

dārzeņu, tostarp banānu, gan attiecībā uz 

piena izdalīšanu. Tiem vajadzētu būt 

tādiem, kas dod tiesības uz Savienības 

atbalstu. Atbalsta pasākumi ir noteicošais 

instruments, lai bērnos atjaunotu saikni ar 

lauksaimniecību un tās dažādajiem vietēji 

audzētajiem produktiem, tāpēc, lai varētu 

sasniegt programmas mērķus, būtu jādod 

iespēja dalībvalstīm savos tematiskajos 

pasākumos ietvert plašāku 

lauksaimniecības produktu klāstu, 

vēlams — atbilstoši tam, ko reģionā 

audzē. Tomēr, lai veicinātu veselīgus 

ēšanas paradumus, valsts veselības 

aizsardzības iestādēm būtu jāiesaistās šajā 

procesā un jāapstiprina produktu saraksts, 

kā arī abas izdalāmo produktu grupas, un 

jāpieņem lēmumi par to uzturvērtības 

aspektiem. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Grozījums Nr.  60 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 

pārvaldību, būtu jānosaka Savienības 

atbalsta maksimālā summa par apgādi ar 

augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, 

un pienu, izglītojošiem atbalsta 

pasākumiem un ar tiem saistītajām 

izmaksām. Minētajai summai būtu 

jāatspoguļo pašreizējā situācija. Ņemot 

vērā gūto pieredzi un lai vienkāršotu 

pārvaldību, attiecībā uz Savienības 

finansiālo atbalstu būtu jātuvina esošie 

finansēšanas modeļi, kuri turpmāk būtu 

jābalsta uz vienotu pieeju. Tāpēc ir 

lietderīgi ierobežot Savienības atbalsta 

apjomu attiecībā uz produktu cenu, nosakot 

maksimālo Savienības atbalsta apjomu par 

vienu porciju augļu un dārzeņu, tostarp 

banānu, un vienu porciju piena, un atcelt 

augļu un dārzeņu, tostarp banānu, obligātā 

līdzfinansējuma principu. Ņemot vērā 

attiecīgo produktu cenu svārstīgumu, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz pasākumiem, ar 

ko nosaka Savienības atbalsta lielumu 

vienas produktu porcijas cenā un definē, 

kas ir porcija. 

(6) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 

pārvaldību, būtu jānosaka Savienības 

atbalsta maksimālā summa par apgādi ar 

augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, 

un pienu, izglītojošiem atbalsta 

pasākumiem un ar tiem saistītajām 

izmaksām. Minētajai summai būtu 

jāatspoguļo pašreizējā situācija. Ņemot 

vērā gūto pieredzi un lai vienkāršotu 

pārvaldību, attiecībā uz Savienības 

finansiālo atbalstu būtu jātuvina esošie 

finansēšanas modeļi, kuri turpmāk būtu 

jābalsta uz vienotu pieeju. Tāpēc ir 

lietderīgi ierobežot Savienības atbalsta 

apjomu attiecībā uz produktu cenu, nosakot 

maksimālo Savienības atbalsta apjomu 

vienam bērnam gan par augļiem un 

dārzeņiem, tostarp banāniem, gan par 

pienu, lai atceltu augļu un dārzeņu, tostarp 

banānu, obligātā līdzfinansējuma principu. 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

20.5.2015 B8-0362/61 

Grozījums Nr.  61 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai nodrošinātu efektīvu un 

mērķtiecīgu Savienības līdzekļu 

izlietošanu, būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā 

uz pasākumiem, ar ko nosaka Savienības 

atbalsta indikatīvo piešķīrumu katrai 

dalībvalstij un metodes, pēc kādām atbalstu 

pārdala starp dalībvalstīm, pamatojoties uz 

saņemtajiem atbalsta prasījumiem. 

Indikatīvie piešķīrumi būtu jānosaka 

atsevišķi augļiem un dārzeņiem, tostarp 

banāniem, un atsevišķi pienam saskaņā 

ar to izplatīšanas brīvprātīguma pieeju. 

Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem, 

tostarp banāniem, iedalīto līdzekļu 

proporcijai būtu jāatspoguļo pašreizējais 

līdzekļu sadalījums dalībvalstīm un 

jāpamatojas uz objektīviem kritērijiem, 

proti, bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem 

līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija, un jāņem 

vērā arī attiecīgo reģionu attīstības 

statuss. Lai ļautu dalībvalstīm saglabāt 

savu pašreizējo programmu mērogu un 

pārējās mudinātu iesaistīties piena 

izdalīšanā, ir lietderīgi, iedalot līdzekļus 

pienam, ņemt vērā divu faktoru salikumu, 

proti, skolām paredzētā piena 

(7) Lai nodrošinātu efektīvu un 

mērķtiecīgu Savienības līdzekļu 

izlietošanu, Savienības atbalsta piešķīrumi 

katrai dalībvalstij un metodes, pēc kādām, 

ievērojot saņemtos atbalsta prasījumus, 
atbalstu pārdala starp dalībvalstīm, būtu 

jāpamato ar objektīviem kritērijiem, proti, 

bērnu skaitu vecuma grupā no sešiem līdz 

desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju 

skaita proporcija, kuru izmanto abām 

programmām. 
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programmas līdzekļu vēsturisko 

izmantojumu dalībvalstīs un objektīvu 

kritēriju – bērnu skaitu vecuma grupā no 

sešiem līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija un izmantots 

augļu un dārzeņu, tostarp banānu 

programmā. Lai atrastu abu faktoru 

pareizo samēru, būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā 

uz papildu noteikumu pieņemšanu par 

abu minēto kritēriju līdzsvaru. Turklāt, 

ņemot vērā periodiskās izmaiņas 

dalībvalstu reģionu demogrāfiskajā vai 

attīstības stāvoklī, būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā 

uz novērtēšanu, ko reizi trijos gados veic 

par to, vai līdzekļi, kas dalībvalstīm 

piešķirti uz minēto kritēriju pamata, 

joprojām ir adekvāti. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Grozījums Nr.  62 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Lai nodrošinātu programmas 

pamanāmību, dalībvalstīm savā stratēģijā 

būtu jāizskaidro, kādā veidā tās plāno 

garantēt programmas pievienoto vērtību, 

īpaši gadījumos, kad produktus, kurus 

finansē Savienības programmas satvarā, 

pasniedz kopā ar citām maltītēm, kuras 

bērni saņem izglītības iestādē. Lai 

nodrošinātu Savienības programmas 

izglītojošā mērķa reālu sasniegšanu, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz noteikumiem par 

to produktu izdalīšanu, kurus finansē 

Savienības programmas satvarā, saistībā 

ar citām maltītēm izglītības iestādēs un to 

gatavošanu. 

(11) Lai nodrošinātu programmas 

pamanāmību, dalībvalstīm vajadzētu būt 

pilnvarotām lemt, kā to vislabāk 

popularizēt gan nacionālā, gan vietējā 

līmenī, jo pielāgotai pieejai, kas 

popularizē vietējos produktus, ir lielākas 

izredzes uz plašu atsaucību. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Grozījums Nr.  63 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai nodrošinātu, ka to produktu cena, 

kurus bērni saņem saskaņā ar programmu, 

pilnībā atspoguļo sniegtā atbalsta apjomu 

un ka subsidētie produkti netiek novirzīti 

neparedzētam izmantojumam, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz programmas cenu 

uzraudzības mehānisma izveidošanu. 

(12) Lai nodrošinātu, ka to produktu cena, 

kurus bērni saņem saskaņā ar programmu, 

pilnībā atspoguļo sniegtā atbalsta apjomu 

un ka subsidētie produkti netiek novirzīti 

neparedzētam izmantojumam, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz programmas cenu 

uzraudzības mehānisma izveidošanu. 

Minētajiem aktiem nevajadzētu atturēt 

dalībvalstis iegādāties vietējos produktus. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Grozījums Nr.  64 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants - 1. punkts - 4. apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants - 2. punkts - 1. daļa - ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Atbalstu, kas minēts 1. punktā, iedala 

katrai dalībvalstij, ņemot vērā: 

Atbalstu, kas minēts 1. punktā, par 

augļiem un dārzeņiem, tostarp banāniem, 

un pienu iedala katrai dalībvalstij, ņemot 

vērā objektīvus kritērijus, kuru pamatā ir 

bērnu skaits vecuma grupā no sešiem līdz 

desmit gadiem, kas izteikts kā iedzīvotāju 

skaita proporcija. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Grozījums Nr.  65 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants - 1. punkts - 4. apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants - 2. punkts - 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) augļiem un dārzeņiem, tostarp 

banāniem: objektīvus kritērijus, kuru 

pamatā ir: 

svītrots 

(i) bērnu skaits vecuma grupā no sešiem 

līdz desmit gadiem, kas izteikts kā 

iedzīvotāju skaita proporcija; 

 

(ii) dalībvalsts reģionu attīstības līmenis, 

lai nodrošinātu lielāku atbalstu mazāk 

attīstītajiem reģioniem šīs regulas 3. panta 

5. punkta nozīmē, attālākiem reģioniem, 

kas minēti Līguma 349. pantā, un Egejas 

jūras salām Regulas (ES) Nr. 229/2013 

1. panta 2. punkta nozīmē, un 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Grozījums Nr.  66 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants - 1. punkts - 4. apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

23.a pants - 2. punkts - 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) pienam: līdzekļu vēsturisko 

izmantojumu iepriekšējās programmās 

par bērnu apgādi ar pienu un piena 

produktiem un objektīvus kritērijus, kuru 

pamatā ir bērnu proporcionālais 

daudzums vecuma grupā no sešiem līdz 

desmit gadiem. 

svītrots 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Grozījums Nr.  67 

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

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B8-0362/2015 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (lēmums 

par iestāžu sarunu sākšanu) 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants - 1. punkts - 5. apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 1308/2013 

24. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Lai nodrošinātu Savienības 

programmas pievienoto vērtību un 

pamanāmību, Komisija tiek pilnvarota ar 

deleģētajiem aktiem, kurus pieņem 

saskaņā ar 227. pantu, paredzēt 

noteikumus par produktu izdalīšanas 

saistību ar citām maltītēm izglītības 

iestādēs. 

svītrots 

Or. en 

 

 


