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20.5.2015 B8-0362/58 

Poprawka  58 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zidentyfikowano tendencję spadkową, 

jeśli chodzi o spożycie świeżych owoców i 

warzyw, w tym bananów, i mleka 

spożywczego. Należy zatem 

skoncentrować się na dystrybucji tych 

właśnie produktów w ramach programów 

dla szkół. To z kolei przyczyni się również 

do zmniejszenia obciążeń organizacyjnych 

dla szkół, zwiększy skutki dystrybucji w 

ramach ograniczonego budżetu i będzie 

zgodne z obecną praktyką, ponieważ 

produkty te są już najczęściej przedmiotem 

dystrybucji. 

(4) Zidentyfikowano tendencję spadkową, 

jeśli chodzi o spożycie świeżych owoców i 

warzyw, w tym bananów, i mleka 

spożywczego. Należy zatem 

skoncentrować się na dystrybucji tych 

właśnie produktów w ramach programów 

dla szkół. To z kolei przyczyni się również 

do zmniejszenia obciążeń organizacyjnych 

dla szkół i zwiększy skutki dystrybucji w 

ramach ograniczonego budżetu i będzie 

zgodne z obecną praktyką, ponieważ 

produkty te są już najczęściej przedmiotem 

dystrybucji. Należy jednak również podjąć 

starania, aby zapewnić dystrybucję 

produktów uprawianych lokalnie. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Poprawka  59 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Działania edukacyjne wspierające 

dystrybucję są konieczne, aby program był 

skuteczny w osiąganiu swoich celów 

krótko- i długoterminowych służących 

zwiększeniu spożycia wybranych 

produktów rolnych i kształtowaniu 

zdrowego sposobu odżywiania się. 

Zważywszy na ich znaczenie, wspomniane 

działania powinny wspierać zarówno 

dystrybucję owoców i warzyw, w tym 

bananów, jak i dystrybucję mleka. 

Powinny one kwalifikować się do objęcia 

pomocą unijną. Jako że działania 

wspierające stanowią kluczowe narzędzie 

w ponownym zainteresowaniu dzieci 

rolnictwem i różnymi produktami rolnymi 

oraz w realizacji celów programu, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

szerszego uwzględnienia różnych 

produktów rolnych w swoich działaniach 

tematycznych. Jednak w celu promowania 

zdrowych nawyków żywieniowych 

krajowe organy ds. zdrowia powinny brać 

udział w tym procesie i zatwierdzać listę 

tych produktów, jak również dwie grupy 

produktów kwalifikujących się do 

dystrybucji, a także decydować o ich 

wartościach odżywczych. 

(5) Działania edukacyjne wspierające 

dystrybucję są konieczne, aby program był 

skuteczny w osiąganiu swoich celów 

krótko- i długoterminowych służących 

zwiększeniu spożycia wybranych 

produktów rolnych i kształtowaniu 

zdrowego sposobu odżywiania się. 

Zważywszy na ich znaczenie, wspomniane 

działania powinny wspierać zarówno 

dystrybucję owoców i warzyw, w tym 

bananów, jak i dystrybucję mleka. 

Powinny one kwalifikować się do objęcia 

pomocą unijną. Jako że działania 

wspierające stanowią kluczowe narzędzie 

w ponownym zainteresowaniu dzieci 

rolnictwem i różnymi lokalnie 

uprawianymi produktami rolnymi oraz w 

realizacji celów programu, państwa 

członkowskie powinny mieć możliwość 

szerszego uwzględnienia różnych 

produktów rolnych w swoich działaniach 

tematycznych, w miarę możliwości 

traktując priorytetowo produkty 

regionalne. Jednak w celu promowania 

zdrowych nawyków żywieniowych 

krajowe organy ds. zdrowia powinny brać 

udział w tym procesie i zatwierdzać listę 

tych produktów, jak również dwie grupy 

produktów kwalifikujących się do 

dystrybucji, a także decydować o ich 
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wartościach odżywczych. 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Poprawka  60 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W celu zapewnienia należytego 

zarządzania budżetem należy przewidzieć 

stały pułap pomocy Unii na rzecz 

dystrybucji owoców i warzyw, w tym 

bananów, i mleka, wspierających działań 

edukacyjnych i powiązanych kosztów. 

Pułap ten powinien odpowiadać bieżącej 

sytuacji. W świetle zdobytego 

doświadczenia i w celu uproszczenia 

zarządzania powinno nastąpić zbliżenie 

modeli finansowania oraz oparcie ich na 

jednolitym podejściu, jeśli chodzi o 

poziom wkładu finansowego Unii. W 

związku z tym wskazane jest ograniczenie 

poziomu unijnej pomocy wspomagającej 

cenę produktów poprzez maksymalną 

kwotę pomocy unijnej na owoce i 

warzywa, w tym banany, i mleko, oraz 

zniesienie zasady obowiązkowego 

współfinansowania w odniesieniu do 

owoców i warzyw, w tym bananów. 

Biorąc pod uwagę wahania cen 

odnośnych produktów, Komisji należy 

przekazać uprawnienia w zakresie 

przyjmowania niektórych aktów w 

odniesieniu do środków określających 

poziomy pomocy unijnej wspomagającej 

cenę porcji produktów i ustanawiających 

definicję porcji. 

(6) W celu zapewnienia należytego 

zarządzania budżetem należy przewidzieć 

stały pułap pomocy Unii na rzecz 

dystrybucji owoców i warzyw, w tym 

bananów, i mleka, wspierających działań 

edukacyjnych i powiązanych kosztów. 

Pułap ten powinien odpowiadać bieżącej 

sytuacji. W świetle zdobytego 

doświadczenia i w celu uproszczenia 

zarządzania powinno nastąpić zbliżenie 

modeli finansowania oraz oparcie ich na 

jednolitym podejściu, jeśli chodzi o 

poziom wkładu finansowego Unii. W 

związku z tym wskazane jest ograniczenie 

poziomu unijnej pomocy wspomagającej 

cenę produktów poprzez maksymalną 

kwotę pomocy unijnej na dziecko zarówno 

na owoce i warzywa, w tym banany, jak i 

na mleko w celu zniesienia zasady 

obowiązkowego współfinansowania w 

odniesieniu do owoców i warzyw, w tym 

bananów. 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Poprawka  61 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Aby zagwarantować skuteczne i 

ukierunkowane wykorzystanie środków 

unijnych, Komisji należy przekazać 

uprawnienia w zakresie przyjmowania 

niektórych aktów w odniesieniu do 

środków ustalających orientacyjny 
przydział pomocy unijnej dla każdego 

państwa członkowskiego oraz metody 

ponownego rozdziału pomocy między 

państwa członkowskie na podstawie 

otrzymanych wniosków o pomoc. 

Orientacyjne przydziały pomocy należy 

ustalić oddzielnie dla owoców i warzyw, w 

tym bananów, i mleka zgodnie z zasadą 

dobrowolnego podejścia do dystrybucji. 

Klucz przydziału dla owoców i warzyw, w 

tym bananów, powinien odzwierciedlać 

obecne przydziały państw członkowskich 

w oparciu o obiektywne kryteria dotyczące 
liczby dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat jako odsetka populacji, 

uwzględniając również zmiany w statusie 

odnośnych regionów. Aby pozwolić 

państwom członkowskim na utrzymanie 

skali ich obecnych programów oraz w 

celu zachęcania innych do podjęcia 

dystrybucji mleka, należy połączyć dwa 

klucze przydziału środków na mleko, a 

mianowicie historyczne wykorzystanie 

funduszy przez państwa członkowskie w 

(7) Aby zagwarantować skuteczne i 

ukierunkowane wykorzystanie środków 

unijnych, przydział pomocy unijnej dla 

każdego państwa członkowskiego oraz 

metody ponownego rozdziału pomocy 

między państwa członkowskie na 

podstawie otrzymanych wniosków o 

pomoc powinny być oparte na 

obiektywnych kryteriach dotyczących 
liczby dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat jako odsetka populacji, 

stosowane do obu programów. 
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ramach programu „Mleko w szkole” oraz 

obiektywne kryteria dotyczące liczby dzieci 

w wieku od sześciu do dziesięciu lat jako 

odsetka populacji w przypadku owoców i 

warzyw, w tym bananów. W celu 

znalezienia odpowiedniej proporcji w 

stosowaniu tych dwóch kluczy, Komisji 

należy przekazać uprawnienia w zakresie 

przyjmowania niektórych aktów w 

odniesieniu do przyjmowania 

dodatkowych przepisów dotyczących 

równowagi między obydwoma kryteriami. 

Ponadto, mając na uwadze powtarzające 

się zmiany sytuacji demograficznej 

regionów w państwach członkowskich, 

Komisji należy przekazać uprawnienia w 

zakresie przyjmowania niektórych aktów 

w odniesieniu do przeprowadzenia raz na 

trzy lata oceny aktualności opartych na 

tych kryteriach przydziałów państw 

członkowskich. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Poprawka  62 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) W celu zapewnienia widoczności 

programu państwa członkowskie powinny 

wyjaśnić w swoich strategiach, w jaki 

sposób będą zapewniać wartość dodaną 

swoich programów, zwłaszcza w 

przypadku gdy produkty finansowane w 

ramach programu unijnego są spożywane 

w tym samym czasie, co inne posiłki 

dostarczane dzieciom w placówkach 

oświatowych. Aby zapewnić osiągnięcie 

celu edukacyjnego programu Unii oraz 

jego skuteczność, Komisji należy 

przekazać uprawnienia w zakresie 

przyjmowania niektórych aktów w 

odniesieniu do przepisów dotyczących 

dystrybucji produktów finansowanych w 

ramach programu unijnego w kontekście 

dostarczania innych posiłków do 

placówek oświatowych i ich 

przygotowywania. 

(11) W celu zapewnienia widoczności 

programu państwa członkowskie powinny 

być upoważnione do decydowania o tym, 

jak najlepiej promować program na 

szczeblu krajowym i lokalnym, ponieważ 

indywidualne podejście promujące 

lokalne produkty stwarza największe 

szanse na największą absorpcję. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Poprawka  63 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Aby zagwarantować, że cena 

produktów dostarczanych dzieciom w 

ramach programu w pełni odzwierciedla 

wysokość przydzielonej pomocy oraz że 

dotowane produkty nie będą wykorzystane 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, Komisji 

należy przekazać uprawnienia w zakresie 

przyjmowania niektórych aktów w 

odniesieniu do ustanawiania procedury 

monitorowania cen w ramach programu. 

(12) Aby zagwarantować, że cena 

produktów dostarczanych dzieciom w 

ramach programu w pełni odzwierciedla 

wysokość przydzielonej pomocy oraz że 

dotowane produkty nie będą wykorzystane 

niezgodnie z ich przeznaczeniem, Komisji 

należy przekazać uprawnienia w zakresie 

przyjmowania niektórych aktów w 

odniesieniu do ustanawiania procedury 

monitorowania cen w ramach programu. 

Akty te nie powinny działać jako czynnik 

powstrzymujący państwa członkowskie od 

zaopatrywania się w produkty lokalne. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Poprawka  64 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artkuł – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznaje 

się każdemu państwu członkowskiemu, 

uwzględniając: 

Pomoc, o której mowa w ust. 1, na owoce i 

warzywa, w tym banany, oraz mleko, 
przyznaje się każdemu państwu 

członkowskiemu, uwzględniając 

obiektywne kryteria oparte na liczbie 

dzieci w wieku od sześciu do dziesięciu lat 

jako odsetka ludności. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Poprawka  65 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artkuł – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 a – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w przypadku owoców i warzyw, w tym 

bananów, obiektywne kryteria opierające 

się na: 

skreślony 

(i) liczbie dzieci w wieku od sześciu do 

dziesięciu lat jako odsetku populacji, 

 

(ii) stopniu rozwoju regionów w państwie 

członkowskim, tak by zapewnić większą 

pomoc regionom słabiej rozwiniętym w 

rozumieniu art. 3 ust. 5 niniejszego 

rozporządzenia, regionom najbardziej 

oddalonym wymienionym w art. 349 

Traktatu i mniejszym wyspom Morza 

Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 229/2013, oraz 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Poprawka  66 

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

w imieniu grupy GUE/NGL 

Mandat w postaci poprawek ustawodawczych B8-0362/2015 

dotyczący negocjacji międzyinstytucjonalnych 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artkuł – ustęp 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 23 b – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) w przypadku mleka – historyczne 

wykorzystanie funduszy w ramach 

poprzednich programów na rzecz 

dostarczania mleka i przetworów 

mlecznych dla dzieci oraz obiektywne 

kryteria dotyczące odsetka dzieci w wieku 

od sześciu do dziesięciu lat. 

skreślony 
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Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek 

oświatowych (decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych) 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artkuł – ustęp 1 – punkt 5 

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W celu zapewnienia wartości dodanej i 

widoczności unijnego programu Komisja 

posiada uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych zgodnie z art. 227 w 

odniesieniu do przepisów dotyczących 

dystrybucji produktów w związku z 

dostarczaniem innych posiłków do 

placówek oświatowych. 

skreślony 

Or. en 


