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20.5.2015 B8-0362/58 

Amendamentul  58 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) S-a identificat o tendință de scădere a 

consumului în special de fructe și legume 

proaspete, inclusiv banane, și de lapte de 

consum. Prin urmare, este oportună 

concentrarea pe aceste produse a 

distribuirii din cadrul programelor pentru 

școli. La rândul său, acest lucru ar 

contribui și la reducerea sarcinii 

organizaționale pentru școli, ar crește 

impactul distribuirii în cadrul unui buget 

limitat și ar fi în conformitate cu practica 

actuală, dat fiind faptul că aceste produse 

sunt cel mai frecvent distribuite. 

(4) S-a identificat o tendință de scădere a 

consumului în special de fructe și legume 

proaspete, inclusiv banane, și de lapte de 

consum. Prin urmare, este oportună 

concentrarea pe aceste produse a 

distribuirii din cadrul programelor pentru 

școli. La rândul său, acest lucru ar 

contribui și la reducerea sarcinii 

organizaționale pentru școli și ar crește 

impactul distribuirii în cadrul unui buget 

limitat și ar fi în conformitate cu practica 

actuală, dat fiind faptul că aceste produse 

sunt cele mai frecvent distribuite. Totuși, 

ar trebui depuse eforturi și pentru a 

asigura distribuirea produselor locale. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Amendamentul  59 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Sunt necesare măsuri educative care să 

sprijine distribuirea în scopul de a 

eficientiza schema pentru ca aceasta să își 

realizeze obiectivele pe termen scurt și 

lung de creștere a consumului de produse 

agricole selectate și de formare a unei 

alimentații mai sănătoase. Având în vedere 

importanța lor, măsurile respective ar 

trebui să sprijine atât distribuirea de fructe 

și legume, inclusiv banane, cât și 

distribuirea de lapte. Ele ar trebui să fie 

eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii. 

Întrucât măsurile de sprijin reprezintă un 

instrument esențial pentru restabilirea unei 

legături între copii, pe de o parte, și 

agricultură și diferitele produse agricole, pe 

de altă parte, precum și pentru îndeplinirea 

obiectivelor urmărite de schemă, statele 

membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

include o varietate mai largă de produse 

agricole în măsurile lor tematice. Cu toate 

acestea, pentru a se promova obiceiuri 

alimentare sănătoase, autoritățile naționale 

din domeniul sănătății ar trebui să fie 

implicate în acest proces și să aprobe lista 

acestor produse, precum și cele două 

grupuri de produse eligibile pentru 

distribuire și să decidă asupra aspectelor 

(5) Sunt necesare măsuri educative care să 

sprijine distribuirea în scopul de a 

eficientiza schema pentru ca aceasta să își 

realizeze obiectivele pe termen scurt și 

lung de creștere a consumului de produse 

agricole selectate și de formare a unei 

alimentații mai sănătoase. Având în vedere 

importanța lor, măsurile respective ar 

trebui să sprijine atât distribuirea de fructe 

și legume, inclusiv banane, cât și 

distribuirea de lapte. Ele ar trebui să fie 

eligibile pentru ajutoare din partea Uniunii. 

În calitatea lor de măsuri de sprijin, 

măsurile educative reprezintă un 

instrument esențial pentru restabilirea unei 

legături între copii, pe de o parte, și 

agricultură și diferitele produse agricole 

locale, pe de altă parte, precum și pentru 

îndeplinirea obiectivelor urmărite de 

schemă. Pe de altă parte, statele membre ar 

trebui să aibă posibilitatea de a include în 

măsurile lor tematice o varietate mai largă 

de produse agricole, de preferință în 

funcție de producția din regiune. Cu toate 

acestea, pentru a se promova obiceiuri 

alimentare sănătoase, autoritățile naționale 

din domeniul sănătății ar trebui să fie 

implicate în acest proces și să aprobe lista 

acestor produse, precum și cele două 
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lor nutriționale. grupuri de produse eligibile pentru 

distribuire și să decidă asupra aspectelor 

lor nutriționale. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Amendamentul  60 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a asigura o bună gestiune 

financiară, ar trebui prevăzut un plafon fix 

al ajutorului din partea Uniunii pentru 

distribuirea de fructe și legume, inclusiv 

banane, și de lapte, pentru măsurile 

educative de sprijin și pentru costurile 

aferente. Acest plafon ar trebui să reflecte 

situația actuală. Ținând seama de 

experiența dobândită și pentru a simplifica 

gestionarea, modelele de finanțare ar trebui 

să fie apropiate și să se bazeze pe o 

abordare unică în ceea ce privește nivelul 

finanțării din partea Uniunii. Prin urmare, 

este oportun ca nivelul ajutorului din partea 

Uniunii pentru prețul produselor să fie 

limitat printr-un ajutor maxim din partea 

Uniunii pe porție atât pentru fructe și 

legume, inclusiv banane, cât și pentru 

lapte, și să se elimine principiul 

cofinanțării obligatorii pentru fructe și 

legume, inclusiv banane. Având în vedere 

volatilitatea prețurilor produselor în 

cauză, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta anumite acte 

privind măsurile de stabilire a nivelurilor 

ajutorului din partea Uniunii pentru 

prețul unei porții de produse și de stabilire 

a definiției unei porții. 

(6) Pentru a asigura o bună gestiune 

financiară, ar trebui prevăzut un plafon fix 

al ajutorului din partea Uniunii pentru 

distribuirea de fructe și legume, inclusiv 

banane, și de lapte, pentru măsurile 

educative de sprijin și pentru costurile 

aferente. Acest plafon ar trebui să reflecte 

situația actuală. Ținând seama de 

experiența dobândită și pentru a simplifica 

gestionarea, modelele de finanțare ar trebui 

să fie apropiate și să se bazeze pe o 

abordare unică în ceea ce privește nivelul 

finanțării din partea Uniunii. Prin urmare, 

este oportun ca nivelul ajutorului din partea 

Uniunii pentru prețul produselor să fie 

limitat printr-un ajutor maxim din partea 

Uniunii pe copil atât pentru fructe și 

legume, inclusiv banane, cât și pentru 

lapte, pentru a elimina principiul 

cofinanțării obligatorii pentru fructe și 

legume, inclusiv banane. 
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Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Amendamentul  61 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 

și direcționată a fondurilor Uniunii, ar 

trebui să se delege Comisiei competența 

de a adopta anumite acte privind măsurile 

de fixare a repartizărilor indicative ale 

ajutorului acordat de Uniune fiecărui stat 

membru și metodele de realocare a 

ajutorului între statele membre pe baza 

cererilor de ajutoare primite. Repartizările 

indicative ar trebui fixate separat pentru 

fructe și legume, inclusiv banane, și 

pentru lapte, în conformitate cu 

abordarea voluntară a distribuirii. 

Principiul de bază al alocării pentru 

fructe și legume, inclusiv banane, ar 

trebui să reflecte alocările actuale 

efectuate de statele membre, pe baza 

criteriilor obiective bazate pe numărul de 

copii din grupa de vârstă cuprinsă între 

șase și zece ani ca proporție din populație, 

luând în considerare și stadiul de 

dezvoltare a regiunilor în cauză. Pentru a 

permite statelor membre să mențină scara 

programelor lor actuale și pentru a 

încuraja alte state membre să adopte 

programul de distribuire a laptelui, este 

oportun să se utilizeze combinarea a două 

principii de bază ale alocării fondurilor 

pentru lapte, și anume utilizarea 

(7) Pentru a se asigura utilizarea eficientă 

și direcționată a fondurilor Uniunii, 

repartizările ajutorului acordat de Uniune 

fiecărui stat membru și metodele de 

realocare a ajutorului între statele 

membre pe baza cererilor de ajutor 

primite ar trebui să se bazeze pe criteriile 

obiective ale numărul de copii din grupa 

de vârstă cuprinsă între șase și zece ani ca 

proporție din populația pentru ambele 

programe. 
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anterioară a fondurilor de către statele 

membre în cadrul programului de 

distribuire a laptelui în școli și criteriile 

obiective bazate pe numărul de copii din 

grupa de vârstă cuprinsă între șase și zece 

ani utilizat pentru fructe și legume, 

inclusiv banane, ca proporție din 

populație. Pentru a se identifica proporția 

corectă dintre aceste două principii de 

bază, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta anumite acte 

privind adoptarea unor norme 

suplimentare referitoare la echilibrul 

dintre cele două criterii. În plus, având în 

vedere modificările periodice ale situației 

demografice sau a dezvoltării regiunilor 

din statele membre, ar trebui să se delege 

Comisiei competența de a adopta anumite 

acte privind evaluarea, o dată la trei ani, a 

caracterului încă actual al alocărilor 

statelor membre realizate pe baza 

criteriilor respective. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Amendamentul  62 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Pentru a asigura vizibilitatea schemei, 

statele membre ar trebui să explice în 

strategia proprie cum vor garanta 

valoarea adăugată a programului lor, în 

special dacă produsele finanțate în cadrul 

schemei Uniunii sunt consumate în 

același timp cu alte mese oferite copiilor 

în cadrul unei instituții de învățământ. 

Pentru a se asigura că se atinge scopul 

educativ al schemei Uniunii și că aceasta 

este eficace, ar trebui să se delege 

Comisiei competența de a adopta anumite 

acte privind normele referitoare la 

distribuirea produselor finanțate în cadrul 

schemei Uniunii în raport cu furnizarea 

altor mese în instituțiile de învățământ și 

cu prepararea acestora. 

(11) Pentru a asigura vizibilitatea schemei, 

statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea de a decide asupra celei mai 

bune modalități de promovare la nivel 

național și la nivel local, deoarece o 

strategie adaptată care să promoveze 

produsele locale ar avea cel mai mare 

impact. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Amendamentul  63 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Pentru a garanta că prețul produselor 

furnizate copiilor în cadrul schemei reflectă 

pe deplin suma ajutorului acordat, precum 

și că produsele subvenționate nu sunt 

deviate de la utilizarea prevăzută, ar trebui 

să se delege Comisiei competența de a 

adopta anumite acte privind stabilirea unei 

monitorizări a prețurilor în cadrul schemei. 

(12) Pentru a garanta că prețul produselor 

furnizate copiilor în cadrul schemei reflectă 

pe deplin suma ajutorului acordat, precum 

și că produsele subvenționate nu sunt 

deviate de la utilizarea prevăzută, ar trebui 

să se delege Comisiei competența de a 

adopta anumite acte privind stabilirea unei 

monitorizări a prețurilor în cadrul schemei. 

Aceste acte nu vor descuraja statele 

membre să promoveze aprovizionarea cu 

produse locale. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Amendamentul  64 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ajutorul menționat la alineatul (1) se alocă 

fiecărui stat membru, ținând seama de 

următoarele elemente: 

Ajutorul menționat la alineatul (1) pentru 

fructe și legume, inclusiv banane și lapte, 

se alocă fiecărui stat membru, ținând seama 

de criterii obiective bazate pe numărul de 

copii cu vârsta cuprinsă între șase și zece 

ani ca proporție din populație. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Amendamentul  65 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) pentru fructe și legume, inclusiv 

banane: criteriile obiective bazate pe: 

eliminat 

(i) numărul de copii cu vârsta cuprinsă 

între șase și zece ani ca proporție din 

populație, 

 

(ii) gradul de dezvoltare a regiunilor 

dintr-un stat membru astfel încât să se 

asigure un ajutor mai mare pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate în sensul 

articolului 3 alineatul (5) din prezentul 

regulament, pentru regiunile 

ultraperiferice enumerate la articolul 349 

din tratat și pentru insulele mici din 

Marea Egee în sensul articolului 1 

alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

nr. 229/2013 și 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Amendamentul  66 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 23 a – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) pentru lapte: utilizarea anterioară a 

fondurilor în cadrul programelor 

anterioare pentru furnizarea de lapte și 

produse lactate către copii, precum și 

criteriile obiective bazate pe proporția 

copiilor cu vârste cuprinse între șase și 

zece ani în aceste programe. 

eliminat 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Amendamentul  67 

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B8-0362/2015 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu 

banane și cu lapte (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituționale) 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Articolul 24 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru a garanta valoarea adăugată și 

vizibilitatea schemei Uniunii, Comisia este 

împuternicită, în conformitate cu 

articolul 227, să adopte acte delegate prin 

care se stabilesc norme referitoare la 

distribuirea de produse în raport cu 

furnizarea altor mese în instituțiile de 

învățământ. 

eliminat 

Or. en 

 

 


