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20.5.2015 B8-0362/58 

Alteração  58 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) Com efeito, foi identificada uma 

tendência de diminuição do consumo, em 

especial de fruta e produtos hortícolas 

frescos, incluindo bananas, e leite de 

consumo. Por conseguinte, importa 

privilegiar a distribuição realizada ao 

abrigo dos regimes escolares relativos a 

estes produtos. Por sua vez, desta forma 

seria também possível reduzir os encargos 

de organização para as escolas e aumentar 

o impacto da distribuição no contexto de 

um orçamento limitado, em conformidade 

com a prática atual, uma vez que estes 

produtos são distribuídos com maior 

frequência. 

(4) Com efeito, foi identificada uma 

tendência de diminuição do consumo, em 

especial de fruta e produtos hortícolas 

frescos, incluindo bananas, e leite de 

consumo. Por conseguinte, importa 

privilegiar a distribuição realizada ao 

abrigo dos regimes escolares relativos a 

estes produtos. Por sua vez, desta forma 

seria também possível reduzir os encargos 

de organização para as escolas e aumentar 

o impacto da distribuição no contexto de 

um orçamento limitado, em conformidade 

com a prática atual, uma vez que estes 

produtos são distribuídos com maior 

frequência. Contudo, serão também 

envidados esforços para assegurar a 

distribuição dos alimentos produzidos 

localmente. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Alteração  59 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) As medidas educativas que apoiam a 

distribuição são necessárias para tornar o 

regime eficaz na consecução dos seus 

objetivos de curto e longo prazo de 

aumentar o consumo de produtos agrícolas 

selecionados e incentivar regimes 

alimentares mais saudáveis. Tendo em 

conta a sua importância, estas medidas 

devem apoiar tanto a distribuição de fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, 

como a distribuição de leite, devendo ser 

elegíveis para apoio da União. Enquanto 

medidas de apoio, representam um 

instrumento essencial para reaproximar as 

crianças da agricultura e dos diferentes 

produtos agrícolas. Enquanto medidas de 

apoio, representam um instrumento 

essencial para reaproximar as crianças da 

agricultura e dos diferentes produtos 

agrícolas. A fim de alcançar os objetivos 

do regime, os Estados-Membros devem 

poder incluir uma maior variedade de 

produtos agrícolas nas suas medidas 

temáticas. Contudo, para promover hábitos 

alimentares saudáveis, as autoridades 

nacionais de saúde devem estar envolvidas 

neste processo e aprovar a lista de 

produtos, bem como os dois grupos de 

(5) As medidas educativas que apoiam a 

distribuição são necessárias para tornar o 

regime eficaz na consecução dos seus 

objetivos de curto e longo prazo de 

aumentar o consumo de produtos agrícolas 

selecionados e incentivar regimes 

alimentares mais saudáveis. Tendo em 

conta a sua importância, estas medidas 

devem apoiar tanto a distribuição de fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, 

como a distribuição de leite, devendo ser 

elegíveis para apoio da União. Enquanto 

medidas de apoio, representam um 

instrumento essencial para reaproximar as 

crianças da agricultura e dos diferentes 

produtos agrícolas produzidos localmente. 

Enquanto medidas de apoio, representam 

um instrumento essencial para reaproximar 

as crianças da agricultura e dos diferentes 

produtos agrícolas. A fim de alcançar os 

objetivos do regime, os Estados-Membros 

devem poder incluir uma maior variedade 

de produtos agrícolas, de preferência os 

que são produzidos na região, nas suas 

medidas temáticas. Contudo, para 

promover hábitos alimentares saudáveis, as 

autoridades nacionais de saúde devem estar 

envolvidas neste processo e aprovar a lista 
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produtos elegíveis para distribuição, e 

decidir quanto aos seus aspetos 

nutricionais. 

de produtos, bem como os dois grupos de 

produtos elegíveis para distribuição, e 

decidir quanto aos seus aspetos 

nutricionais. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Alteração  60 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Para garantir uma boa gestão 

orçamental, devem ser previstos um limite 

máximo fixo de apoio da União destinado à 

distribuição de fruta e produtos hortícolas, 

incluindo bananas, e leite, medidas 

educativas de apoio e custos conexos. O 

limite máximo fixado deve refletir a 

situação atual. À luz da experiência 

adquirida e com vista a simplificar a 

gestão, os modelos de financiamento 

devem ser aproximados e basear-se numa 

abordagem única relativamente ao nível da 

participação financeira da União. Assim 

sendo, é apropriado limitar o nível de ajuda 

da União quanto ao preço dos produtos 

através de um valor máximo de ajuda da 

União por porção, tanto para a fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, 

como para o leite, e abolir o princípio de 

cofinanciamento obrigatório para fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas. 

Tendo em conta a volatilidade do preço 

dos produtos em questão, deve ser 

delegado na Comissão o poder de adotar 

determinados atos no que diz respeito a 

medidas que determinem os níveis de 

ajuda da União quanto ao preço de uma 

porção de produtos e que definam uma 

(6) Para garantir uma boa gestão 

orçamental, devem ser previstos um limite 

máximo fixo de apoio da União destinado à 

distribuição de fruta e produtos hortícolas, 

incluindo bananas, e leite, medidas 

educativas de apoio e custos conexos. O 

limite máximo fixado deve refletir a 

situação atual. À luz da experiência 

adquirida e com vista a simplificar a 

gestão, os modelos de financiamento 

devem ser aproximados e basear-se numa 

abordagem única relativamente ao nível da 

participação financeira da União. Assim 

sendo, é apropriado limitar o nível de ajuda 

da União quanto ao preço dos produtos 

através de um valor máximo de ajuda da 

União por criança, tanto para a fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, 

como para o leite, de modo a abolir o 

princípio de cofinanciamento obrigatório 

para fruta e produtos hortícolas, incluindo 

bananas. 
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porção. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Alteração  61 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Para assegurar a utilização eficiente e 

direcionada dos fundos da União, deve ser 

delegado na Comissão o poder de adotar 

determinados atos no que diz respeito a 

medidas que fixem as dotações indicativas 

da ajuda da União a cada Estado-Membro 

e os métodos de reafetação da ajuda entre 

Estados-Membros com base nos pedidos 

de ajuda recebidos. As dotações 

indicativas devem ser fixadas 

separadamente para o setor da fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, e 

o setor do leite, em consonância com a 

abordagem voluntária à distribuição. A 

chave de repartição para o setor da fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas, 

deve refletir as dotações atuais dos 

Estados-Membros, com base nos critérios 

objetivos do número de crianças com 

idades compreendidas entre os seis e os dez 

anos como uma percentagem da população 

e tendo também em conta o nível de 

desenvolvimento das regiões em causa. 

Para permitir aos Estados-Membros 

manterem a extensão dos respetivos 

programas atuais e com vista a incentivar 

outros a assumirem a distribuição de leite, 

é apropriado utilizar a combinação de 

(7) Para assegurar a utilização eficiente e 

direcionada das dotações dos fundos da 

União, a ajuda da União a cada 

Estado-Membro e os métodos de 

reafetação da ajuda entre 

Estados-Membros deverão basear-se nos 

pedidos de ajuda recebidos segundo os 

critérios objetivos do número de crianças 

com idades compreendidas entre os seis e 

os dez anos como uma percentagem da 

população utilizada para os dois regimes. 
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duas chaves de repartição dos fundos 

para o leite, nomeadamente a utilização 

histórica de fundos pelos 

Estados-Membros ao abrigo do regime de 

distribuição de leite nas escolas e os 

critérios objetivos do número de crianças 

com idades compreendidas entre os seis e 

os dez anos como uma percentagem da 

população empregues no setor da fruta e 

produtos hortícolas, incluindo bananas. 

Para encontrar a proporção correta para 

estas duas chaves, deve ser delegado na 

Comissão o poder de adotar determinados 

atos no que diz respeito à adoção de 

regras complementares relativas ao 

equilíbrio entre os dois critérios. Além do 

mais, tendo em conta as alterações 

recorrentes em certas regiões de Estados-

Membros em matéria demográfica ou de 

desenvolvimento, deve ser delegado na 

Comissão o poder de adotar determinados 

atos no que diz respeito a avaliar, de três 

em três anos e com base nesses critérios, 

se as dotações dos Estados-Membros 

permanecem atualizadas. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Alteração  62 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Para assegurar a visibilidade do 

regime, os Estados-Membros devem 

explicar na estratégia como pretendem 

garantir o valor acrescentado do regime, 

em especial nos casos em que os produtos 

financiados ao abrigo do regime da União 

são consumidos em simultâneo com 

outras refeições facultadas às crianças 

nos estabelecimentos de ensino. Para 

garantir que o objetivo educativo do 

regime da União é alcançado e eficaz, 

deve ser delegado na Comissão o poder de 

adotar determinados atos no que diz 

respeito às regras que dizem respeito à 

distribuição dos produtos financiados ao 

abrigo do regime da União para a 

provisão de outras refeições nos 

estabelecimentos de ensino e a preparação 

das mesmas. 

(11) Para assegurar a visibilidade do 

regime, os Estados-Membros devem ser 

dotados da competência para decidir a 

melhor forma de a promover nacional e 

localmente, uma vez que uma abordagem 

específica caso a caso da promoção da 

produção local poderá colher uma maior 

aceitação. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Alteração  63 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Para garantir que o preço dos produtos 

fornecidos às crianças ao abrigo do regime 

reflete plenamente o montante da ajuda 

prestada e que os produtos subsidiados não 

são desviados dos fins a que se destinam, 

deve ser delegado na Comissão o poder de 

adotar determinados atos no que diz 

respeito ao controlo dos preços ao abrigo 

do regime. 

(12) Para garantir que o preço dos produtos 

fornecidos às crianças ao abrigo do regime 

reflete plenamente o montante da ajuda 

prestada e que os produtos subsidiados não 

são desviados dos fins a que se destinam, 

deve ser delegado na Comissão o poder de 

adotar determinados atos no que diz 

respeito ao controlo dos preços ao abrigo 

do regime. Estes atos não devem dissuadir 

os Estados-Membros de promoverem as 

fontes de produção local. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Alteração  64 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 - subponto 4 

Regulamento (UE) N;° 1308/2013 

Artigo 23-A – n.º 2 – parágrafo 1 – frase introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

A ajuda mencionada no n.º 1 deve ser 

atribuída a cada Estado-Membro tomando 

em consideração o seguinte: 

A ajuda mencionada no n.º 1 para a fruta e 

os produtos hortícolas deve ser atribuída a 

cada Estado-Membro tomando em 

consideração os critérios objetivos do 

número de crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os dez anos 

considerado em percentagem da 

população. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Alteração  65 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 - subponto 4 

Regulamento (UE) N.° 1308/2013 

Artigo 23-A – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) No caso da fruta e produtos hortícolas, 

incluindo bananas: critérios objetivos 

com base: 

Suprimido 

(i) no número de crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os dez anos 

como uma percentagem da população, 

 

(ii) no grau de desenvolvimento das 

regiões de um determinado 

Estado-Membro para assegurar uma 

maior ajuda a regiões menos 

desenvolvidas na aceção do artigo 3.º, 

n.º 5, do presente regulamento, às regiões 

ultraperiféricas enumeradas no 

artigo 349.º do Tratado e/ou às ilhas 

menores do Mar Egeu na aceção do 

artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 

n.º 229/2013, e 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Alteração  66 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 - subponto 4 

Regulamento (UE) N.° 1308/2013 

Artigo 23-A – n.° 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) No caso do leite: a utilização histórica 

de fundos ao abrigo de regimes anteriores 

para o fornecimento de leite e laticínios às 

crianças e os critérios objetivos com base 

nas respetivas percentagens de crianças 

com idades compreendidas entre os seis e 

os dez anos. 

Suprimido 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Alteração  67 

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Mandato para negociações interinstitucionais B8-0362/2015 

sob a forma de alterações legislativas 

Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Regime de ajuda à distribuição de fruta e produtos hortícolas, bananas e leite nos 

estabelecimentos de ensino (Decisão de abertura de negociações interinstitucionais) 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 1 - subponto 5 

Regulamento (UE) N.° 1308/2013 

Artigo 24 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Para garantir o valor acrescentado e a 

visibilidade do regime da União, a 

Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 227.º no que diz respeito às regras 

da distribuição de produtos em relação à 

oferta de outras refeições nos 

estabelecimentos de ensino. 

Suprimido 

Or. en 

 

 


