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20.5.2015 B8-0362/58 

Amendement  58 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Er is een dalende trend in de 

consumptie van verse groenten en fruit, 

waaronder begrepen bananen, en melk 

vastgesteld. Vandaar dat het gepast is om 

de verstrekking van landbouwproducten in 

het kader van deze regeling op verse 

groenten en fruit en melk te concentreren. 

Dit helpt tevens om de organisatorische 

belasting voor scholen te verminderen, met 

een beperkt budget toch het effect van de 

verstrekking te vergroten en is in 

overeenstemming met de huidige praktijk, 

aangezien deze producten het vaakst 

worden verstrekt. 

(4) Er is een dalende trend in de 

consumptie van verse groenten en fruit, 

waaronder begrepen bananen, en melk 

vastgesteld. Vandaar dat het gepast is om 

de verstrekking van landbouwproducten in 

het kader van deze regeling op verse 

groenten en fruit en melk te concentreren. 

Dit helpt tevens om de organisatorische 

belasting voor scholen te verminderen en 

met een beperkt budget toch het effect van 

de verstrekking te vergroten en is in 

overeenstemming met de huidige praktijk, 

aangezien deze producten het vaakst 

worden verstrekt. Ook zullen echter 

inspanningen moeten worden verricht om 

de verstrekking van lokaal geteelde 

producten te waarborgen. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Amendement  59 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Teneinde van de regeling een 

doeltreffend instrument te maken voor het 

bereiken van de korte- en 

langetermijndoelstelling om de consumptie 

van geselecteerde landbouwproducten te 

vergroten en gezondere eetgewoonten aan 

te leren, moet de verstrekking worden 

ondersteund met educatieve maatregelen. 

Gezien het belang van deze doelstellingen 

dienen deze maatregelen zowel de 

verstrekking van groenten en fruit, 

waaronder begrepen bananen, als de 

verstrekking van melk te ondersteunen. Ze 

dienen in aanmerking te komen voor steun 

van de Unie. Aangezien ondersteunende 

maatregelen een essentieel instrument 

vormen om kinderen weer in contact te 

brengen met landbouw en de 

voortbrengselen daarvan en om de 

doelstellingen van de regeling te bereiken, 

dienen de lidstaten de vrijheid te hebben 

om een grotere verscheidenheid aan 

landbouwproducten in hun thematische 

maatregelen op te nemen. Teneinde er 

zeker van te zijn dat gezonde eetgewoonten 

worden bevorderd, moeten zowel de lijst 

van deze producten als de twee 

productgroepen die in aanmerking komen 

voor gesubsidieerde verstrekking worden 

(5) Teneinde van de regeling een 

doeltreffend instrument te maken voor het 

bereiken van de korte- en 

langetermijndoelstelling om de consumptie 

van geselecteerde landbouwproducten te 

vergroten en gezondere eetgewoonten aan 

te leren, moet de verstrekking worden 

ondersteund met educatieve maatregelen. 

Gezien het belang van deze doelstellingen 

dienen deze maatregelen zowel de 

verstrekking van groenten en fruit, 

waaronder begrepen bananen, als de 

verstrekking van melk te ondersteunen. Ze 

dienen in aanmerking te komen voor steun 

van de Unie. Aangezien ondersteunende 

maatregelen een essentieel instrument 

vormen om kinderen weer in contact te 

brengen met landbouw en de 

voortbrengselen daarvan die in de regio 

worden geproduceerd en om de 

doelstellingen van de regeling te bereiken, 

dienen de lidstaten de vrijheid te hebben 

om een grotere verscheidenheid aan 

landbouwproducten in hun thematische 

maatregelen op te nemen, waarbij de 

voorkeur moet uitgaan naar producten die 

in de regio te vinden zijn. Teneinde er 

zeker van te zijn dat gezonde eetgewoonten 

worden bevorderd, moeten zowel de lijst 
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goedgekeurd door de nationale 

gezondheidsinstanties, die tevens de 

voedingswaarde van deze producten dienen 

te bepalen. 

van deze producten als de twee 

productgroepen die in aanmerking komen 

voor gesubsidieerde verstrekking worden 

goedgekeurd door de nationale 

gezondheidsinstanties, die tevens de 

voedingswaarde van deze producten dienen 

te bepalen. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Amendement  60 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Met het oog op een gezond 

begrotingsbeheer dient de steun van de 

Unie voor de verstrekking van groenten en 

fruit, waaronder begrepen bananen, en 

melk, voor ondersteunende educatieve 

maatregelen en voor daaraan gerelateerde 

kosten aan een maximum te worden 

gebonden. Dit maximum dient een 

afspiegeling te zijn van de huidige situatie. 

In het licht van de opgedane ervaringen en 

met het oog op een vereenvoudiging van 

het beheer dienen de financieringsmodellen 

nader tot elkaar te worden gebracht en wat 

de hoogte van de financiële bijdrage van de 

Unie betreft op één enkele aanpak te 

worden gebaseerd. Vandaar dat het gepast 

is om zowel voor groenten en fruit, 

waaronder begrepen bananen, als voor 

melk een maximumsubsidiebedrag per 

portie vast te stellen en het beginsel van 

verplichte medefinanciering voor 

eerstgenoemde productgroep af te schaffen. 

Gezien de prijsvolatiliteit van de 

producten in kwestie moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot maatregelen 

voor het bepalen van de hoogte van de 

steun van de Unie voor een portie 

(6) Met het oog op een gezond 

begrotingsbeheer dient de steun van de 

Unie voor de verstrekking van groenten en 

fruit, waaronder begrepen bananen, en 

melk, voor ondersteunende educatieve 

maatregelen en voor daaraan gerelateerde 

kosten aan een maximum te worden 

gebonden. Dit maximum dient een 

afspiegeling te zijn van de huidige situatie. 

In het licht van de opgedane ervaringen en 

met het oog op een vereenvoudiging van 

het beheer dienen de financieringsmodellen 

nader tot elkaar te worden gebracht en wat 

de hoogte van de financiële bijdrage van de 

Unie betreft op één enkele aanpak te 

worden gebaseerd. Vandaar dat het gepast 

is om voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen, een 

maximumsubsidiebedrag per kind vast te 

stellen en om voor melk het beginsel van 

verplichte medefinanciering voor 

eerstgenoemde productgroep af te schaffen. 
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producten en het definiëren van het 

begrip 'portie'. 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

20.5.2015 B8-0362/61 

Amendement  61 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Teneinde een doelmatige en 

doelgerichte besteding van de financiële 

middelen van de EU te waarborgen, moet 

aan de Commissie de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot maatregelen 

voor het bepalen van de indicatieve 

toewijzingen van de steun van de Unie aan 

de afzonderlijke lidstaten en de methoden 

voor de herverdeling van de steun tussen 

de lidstaten op basis van ontvangen 

aanvragen. De indicatieve toewijzingen 

dienen voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen, en melk afzonderlijk 

te worden bepaald, overeenkomstig het 

beginsel dat de verstrekking op basis van 

vrijwilligheid plaatsvindt. De 

verdeelsleutel voor de toewijzingen voor 

groenten en fruit, waaronder begrepen 

bananen, dient een afspiegeling te zijn 

van de huidige toewijzingen aan de 

lidstaten en dient gebaseerd te zijn op het 

objectieve criterium van het aantal 

kinderen van zes tot tien jaar als percentage 

van de bevolking en de 

ontwikkelingsstatus van de betreffende 

regio's. Om lidstaten in staat te stellen de 

omvang van hun huidige programma's te 

handhaven en ook andere lidstaten aan te 

(7) Teneinde een doelmatige en 

doelgerichte besteding van de financiële 

middelen van de EU te waarborgen, dienen 

de toewijzingen van de steun van de Unie 

aan de afzonderlijke lidstaten en de 

methoden voor de herverdeling van de 

steun tussen de lidstaten op basis van 

ontvangen aanvragen voor beide 

regelingen te zijn gebaseerd op het 

objectieve criterium van het aantal 

kinderen van zes tot tien jaar als percentage 

van de bevolking. 
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sporen tot het verstrekken van 

schoolmelk, is het dienstig om voor de 

toewijzing van financiële middelen voor 

melkverstrekking een combinatie van twee 

verdeelsleutels te gebruiken, namelijk de 

wijze waarop uit hoofde van de 

schoolmelkregeling toegewezen middelen 

in het verleden zijn besteed en het 

objectieve criterium dat voor groenten en 

fruit, waaronder begrepen bananen, 

wordt gebruikt, namelijk het aantal 

kinderen van zes tot tien jaar als 

percentage van de bevolking. Voor het 

vinden van de juiste verhouding tussen 

deze twee sleutels moet de Commissie de 

bevoegdheid worden verleend om 

bepaalde handelingen vast te stellen met 

betrekking tot aanvullende voorschriften 

betreffende het evenwicht tussen de twee 

criteria. Aangezien de demografische en 

ontwikkelingssituatie van regio's 

voortdurend verandert, moet de 

Commissie verder de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot een 

driejaarlijkse beoordeling van de vraag of 

de op basis van deze criteria gedane 

toewijzingen nog up-to-date zijn. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Amendement  62 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de zichtbaarheid van de regeling 

te verzekeren, moeten de lidstaten in hun 

strategie uitleggen hoe ze ervoor zorgen 

dat hun regeling meerwaarde oplevert, 

vooral wanneer uit hoofde van de regeling 

van de Unie gesubsidieerde producten 

samen met niet-gesubsidieerde maaltijden 

aan kinderen in onderwijsinstellingen 

worden verstrekt. Om het bereiken van de 

educatieve doelstelling van de regeling 

van de Unie te verzekeren, moet de 

Commissie de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot de voorschriften 

voor de verstrekking van uit hoofde van 

de regeling van de Unie gesubsidieerde 

producten in relatie tot de verstrekking 

van niet-gesubsidieerde maaltijden in 

onderwijsinstellingen en voor de 

bereiding ervan. 

(11) Om de zichtbaarheid van de regeling 

te verzekeren, moeten de lidstaten de 

bevoegdheid krijgen om te besluiten hoe 

ze de regeling het best kunnen 

bevorderen, zowel nationaal als lokaal, 

aangezien een aanpak op maat waarin het 

gebruik van lokale producten worden 

gestimuleerd waarschijnlijk het sterkst zal 

aanslaan. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Amendement  63 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Teneinde te verzekeren dat de 

verstrekte subsidie volledig in mindering 

wordt gebracht op de prijs van de 

producten die uit hoofde van de regeling 

aan kinderen worden verstrekt en dat 

gesubsidieerde producten niet aan het 

beoogde gebruik worden onttrokken, moet 

de Commissie de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot prijscontrole. 

(12) Teneinde te verzekeren dat de 

verstrekte subsidie volledig in mindering 

wordt gebracht op de prijs van de 

producten die uit hoofde van de regeling 

aan kinderen worden verstrekt en dat 

gesubsidieerde producten niet aan het 

beoogde gebruik worden onttrokken, moet 

de Commissie de bevoegdheid worden 

verleend om bepaalde handelingen vast te 

stellen met betrekking tot prijscontrole. 

Deze handelingen mogen de lidstaten niet 

afschrikken om de producten in lokale 

markten te betrekken. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Amendement  64 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de toewijzing van de in lid 1 bedoelde 

steun wordt voor elke lidstaat rekening 

gehouden met het volgende: 

Bij de toewijzing van de in lid 1 bedoelde 

steun voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen, en melk wordt voor 

elke lidstaat rekening gehouden met 

objectieve criteria op basis van het aantal 

kinderen van zes tot tien jaar als 

percentage van de bevolking. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Amendement  65 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 –letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) voor groenten en fruit, waaronder 

begrepen bananen: objectieve criteria die 

zijn gebaseerd op: 

Schrappen 

(i) het aantal kinderen van zes tot tien als 

percentage van de bevolking; 

 

(ii) de mate van ontwikkeling van de 

gebieden in een lidstaat, zodat minder 

ontwikkelde gebieden, in de zin van 

artikel 3, lid 5, van deze verordening, de 

in artikel 349 van het Verdrag vermelde 

ultraperifere gebieden en de kleinere 

eilanden in de Egeïsche Zee, in de zin van 

artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 

229/2013, meer steun ontvangen; 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Amendement  66 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 23 bis – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) voor melk: de besteding van uit hoofde 

van voorgaande regelingen voor de 

verstrekking van melk en zuivelproducten 

toegewezen financiële middelen en 

objectieve criteria op basis van het 

percentage kinderen van zes tot tien jaar. 

Schrappen 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Amendement  67 

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

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen, B8-0362/2015 

in de vorm van wetgevingsamendementen 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in 

onderwijsinstellingen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Verordening (EU) nr. 1308/2013 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Teneinde de meerwaarde en 

zichtbaarheid van de regeling van de Unie 

te verzekeren, is de Commissie bevoegd 

om overeenkomstig artikel 227 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

met betrekking tot de voorschriften voor 

de verstrekking van de betrokken 

producten in relatie tot de verstrekking 

van andere maaltijden in 

onderwijsinstellingen. 

Schrappen 

Or. en 

 

 

 


