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20.5.2015 B8-0362/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Zistilo sa, že konzumácia najmä 

čerstvého ovocia a zeleniny vrátane 

banánov a konzumného mlieka má 

klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné 

zamerať školské programy distribúcie na 

tieto výrobky. To by následne pomohlo 

znížiť organizačnú záťaž v školách, zvýšiť 

pri obmedzenom rozpočte vplyv 

distribúcie, ktorá by bola v súlade so 

súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú 

distribuované najčastejšie. 

(4) Zistilo sa, že konzumácia najmä 

čerstvého ovocia a zeleniny vrátane 

banánov a konzumného mlieka má 

klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné 

zamerať školské programy distribúcie na 

tieto výrobky. To by následne pomohlo 

znížiť organizačnú záťaž v školách 

a zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv 

distribúcie, v súlade so súčasnou praxou, 

keďže tieto výrobky sú distribuované 

najčastejšie. Malo by sa však takisto 

vyvíjať úsilie na zabezpečenie distribúcie 

miestne pestovaných produktov. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Vzdelávacie opatrenia na podporu 

distribúcie sú potrebné na to, aby bol 

program účinný pri dosahovaní svojich 

krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť 

spotrebu vybraných poľnohospodárskych 

výrobkov a formovať zdravšie stravovacie 

návyky. Vzhľadom na ich význam by tieto 

opatrenia mali byť zamerané na podporu 

distribúcie ovocia a zeleniny vrátane 

banánov, ako aj mlieka. Mali by byť 

oprávnené na pomoc Únie. Ako podporné 

opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na 

vytvorenie vzťahu detí 

k poľnohospodárstvu a jeho rôznym 

výrobkom a na splnenie cieľov, ktoré sa 

program snaží dosiahnuť. Členské štáty by 

mali mať možnosť zahrnúť širšiu škálu 

poľnohospodárskych výrobkov do svojich 

tematických opatrení. Avšak v záujme 

podpory zdravého stravovania by do tohto 

procesu mali byť zapojené vnútroštátne 

zdravotnícke orgány, ktoré by schvaľovali 

zoznam týchto výrobkov, ako aj dve 

skupiny výrobkov oprávnených na 

distribúciu, a rozhodovali o ich nutričnej 

stránke. 

(5) Vzdelávacie opatrenia na podporu 

distribúcie sú potrebné na to, aby bol 

program účinný pri dosahovaní svojich 

krátkodobých a dlhodobých cieľov zvýšiť 

spotrebu vybraných poľnohospodárskych 

výrobkov a formovať zdravšie stravovacie 

návyky. Vzhľadom na ich význam by tieto 

opatrenia mali byť zamerané na podporu 

distribúcie ovocia a zeleniny vrátane 

banánov, ako aj mlieka. Mali by byť 

oprávnené na pomoc Únie. Ako podporné 

opatrenia predstavujú kľúčový nástroj na 

vytvorenie vzťahu detí 

k poľnohospodárstvu a jeho rôznym 

miestne pestovaným produktom a na 

splnenie cieľov, ktoré sa program snaží 

dosiahnuť. Členské štáty by mali mať 

možnosť zahrnúť širšiu škálu 

poľnohospodárskych výrobkov do svojich 

tematických opatrení, a to pokiaľ možno 

v závislosti od toho, čo sa produkuje 

v danom regióne. Avšak v záujme podpory 

zdravého stravovania by do tohto procesu 

mali byť zapojené vnútroštátne 

zdravotnícke orgány, ktoré by schvaľovali 

zoznam týchto výrobkov, ako aj dve 

skupiny výrobkov oprávnených na 

distribúciu, a rozhodovali o ich nutričnej 
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stránke. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové 

hospodárenie by sa mal stanoviť pevný 

strop pomoci Únie na financovanie 

distribúcie ovocia a zeleniny vrátane 

banánov a mlieka, podporných 

vzdelávacích opatrení a súvisiace náklady. 

Tento strop by mal odrážať súčasnú 

situáciu. Na základe získaných skúseností a 

s cieľom zjednodušiť riadenie by modely 

financovania mali byť upravené a založené 

na jednotnom prístupe, pokiaľ ide o výšku 

finančného príspevku Únie. Preto je 

vhodné obmedziť výšku pomoci Únie na 

cenu výrobkov stanovením maximálnej 

pomoci na porciu ovocia a zeleniny 

vrátane banánov a mlieka a zrušiť zásadu 

povinného spolufinancovania v prípade 

ovocia a zeleniny vrátane banánov. 

Vzhľadom na kolísanie cien dotknutých 

výrobkov, by sa mala na Komisiu 

delegovať právomoc prijímať určité akty, 

pokiaľ ide o opatrenia na stanovenie 

výšky pomoci Únie na cenu porcie a na 

stanovenie definície porcie. 

(6) S cieľom zabezpečiť zdravé rozpočtové 

hospodárenie by sa mal stanoviť pevný 

strop pomoci Únie na financovanie 

distribúcie ovocia a zeleniny vrátane 

banánov a mlieka, podporných 

vzdelávacích opatrení a súvisiace náklady. 

Tento strop by mal odrážať súčasnú 

situáciu. Na základe získaných skúseností a 

s cieľom zjednodušiť riadenie by modely 

financovania mali byť upravené a založené 

na jednotnom prístupe, pokiaľ ide o výšku 

finančného príspevku Únie. Preto je 

vhodné obmedziť výšku pomoci Únie na 

cenu výrobkov stanovením maximálnej 

pomoci na dieťa tak v prípade ovocia, ako 

aj zeleniny vrátane banánov a v prípade 

mlieka zrušiť zásadu povinného 

spolufinancovania v prípade ovocia 

a zeleniny vrátane banánov. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené 

využívanie fondov Únie by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

určité akty, pokiaľ ide o opatrenia 

stanovujúce orientačné pridelenie pomoci 

Únie pre každý členský štát a metódy 

prerozdelenia pomoci medzi členské štáty 

na základe prijatých žiadostí o pomoc. 

Orientačne pridelené finančné prostriedky 

by sa mali stanoviť osobitne pre ovocie 

a zeleninu vrátane banánov a pre mlieko 

v súlade s dobrovoľným prístupom 

k distribúcii. Kľúč na prideľovanie 

finančných prostriedkov pre ovocie 

a zeleninu vrátane banánov by mal 

odrážať súčasné pridelené finančné 

prostriedky podľa členských štátov na 

základe objektívnych kritérií počtu detí vo 

vekovej skupine šesť- až desaťročných detí 

v pomere k celkovej populácii, pričom sa 

do úvahy berie aj stav rozvoja dotknutých 

regiónov. S cieľom umožniť členským 

štátom zachovať rozsah ich súčasných 

programov a podporiť účasť iných 

členských štátov na programe distribúcie 

mlieka pri prideľovaní prostriedkov pre 

mlieko je vhodné použiť kombináciu 

dvoch kľúčov, konkrétne doterajšie 

(7) S cieľom zabezpečiť efektívne a cielené 

využívanie fondov Únie by sa pridelenie 

pomoci Únie pre každý členský štát 

a metódy prerozdelenia pomoci medzi 

členské štáty na základe prijatých žiadostí 

o pomoc malo v prípade oboch programov 

poskytovať na základe objektívnych 

kritérií počtu detí vo vekovej skupine šesť- 

až desaťročných detí v pomere k celkovej 

populácii. 
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používanie finančných prostriedkov 

členskými štátmi v rámci školského 

mliečneho programu a objektívne kritériá 

počtu detí vo vekovej skupine šesť- až 

desaťročných detí v pomere k celkovej 

populácii použité pri distribúcii ovocia 

a zeleniny vrátane banánov. Na účely 

určenia správneho pomeru týchto dvoch 

kľúčov by sa mala na Komisiu delegovať 

právomoc prijímať určité akty, pokiaľ ide 

o prijatie ďalších pravidiel týkajúcich sa 

rovnováhy medzi týmito dvomi kritériami. 

Vzhľadom na opakujúce sa zmeny 

demografickej situácie a situácie v oblasti 

rozvoja regiónov v členských štátoch, by 

sa mala na Komisiu delegovať právomoc 

prijímať určité akty, pokiaľ ide o to, aby 

sa každé tri roky posúdilo, či sú finančné 

prostriedky pridelené členským štátom na 

základe týchto kritérií stále aktuálne. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Aby bolo možné zabezpečiť 

viditeľnosť programu, členské štáty by 

mali vo svojej stratégii vysvetliť, ako 

zabezpečia pridanú hodnotu svojich 

programov, najmä v prípadoch, kedy sa 

výrobky financované v rámci programu 

Únie konzumujú v rovnakom čase ako iné 

jedlá poskytované deťom vo vzdelávacom 

zariadení. S cieľom zabezpečiť 

dosiahnutie a efektívnosť vzdelávacieho 

účelu programu Únie by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

určité akty, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce 

sa distribúcie výrobkov financovaných 

v rámci programu v súvislosti 

s poskytovaním a prípravou iných jedál vo 

vzdelávacích zariadeniach. 

(11) Aby bolo možné zabezpečiť 

viditeľnosť programu, členské štáty by 

mali mať právomoc rozhodovať o tom, čo 

je najlepší spôsob na podporu programu 

na národnej, ako aj na miestnej úrovni, 

pretože individuálny prístup podporujúci 

miestnu produkciu bude mať 

pravdepodobne najväčší ohlas. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) S cieľom zabezpečiť, že ceny 

výrobkov poskytovaných deťom v rámci 

programu v plnej miere odrážajú výšku 

pomoci a že subvencované výrobky sa 

nepoužívajú na iné než určené účely, by sa 

mala na Komisiu delegovať právomoc 

prijímať určité akty, pokiaľ ide o zavedenie 

monitorovania cien v rámci programu. 

(12) S cieľom zabezpečiť, že ceny 

výrobkov poskytovaných deťom v rámci 

programu v plnej miere odrážajú výšku 

pomoci a že subvencované výrobky sa 

nepoužívajú na iné než určené účely, by sa 

mala na Komisiu delegovať právomoc 

prijímať určité akty, pokiaľ ide o zavedenie 

monitorovania cien v rámci programu. 

Tieto akty by nemali členské štáty 

odrádzať od využívania zdrojov z miestnej 

produkcie. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pomoc uvedená v odseku 1 sa pridelí 

každému členskému štátu, pričom sa 

zohľadnia: 

Pomoc uvedená v odseku 1 pre ovocie 

a zeleninu vrátane banánov sa pridelí 

každému členskému štátu, pričom sa 

zohľadnia objektívne kritériá 

vychádzajúce z počtu detí vo vekovej 

skupine šesť- až desaťročných detí 

v pomere k celkovej populácii. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v prípade ovocia a zeleniny vrátane 

banánov: objektívne kritériá na základe: 

vypúšťa sa 

i) počtu šesť- až desaťročných detí 

v pomere k celkovej populácii, 

 

ii) stupňa rozvoja regiónov v rámci 

členského štátu tak, aby sa zabezpečila 

vyššia pomoc menej rozvinutým regiónom 

v zmysle článku 3 ods. 5 tohto nariadenia, 

najvzdialenejším regiónom uvedeným 

v článku 349 zmluvy alebo menším 

ostrovom v Egejskom mori v zmysle 

článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 229/2013, a 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 23 a – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) v prípade mlieka: doterajšie využitie 

finančných prostriedkov v rámci 

predchádzajúcich programov na 

dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov 

pre deti a objektívne kritériá založené na 

pomere šesť- až desaťročných detí 

k celkovej populácii. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Mandát na medziinštitucionálne rokovania B8-0362/2015 

vo forme legislatívnych pozmeňujúcich návrhov 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích 

zariadeniach (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 

Článok 24 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V záujme zabezpečenia pridanej 

hodnoty a viditeľnosti programu Únie je 

Komisia splnomocnená v súlade 

s článkom 227 prijímať delegované akty, 

pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa 

distribúcie výrobkov v súvislosti 

s poskytovaním iných jedál vo 

vzdelávacích zariadeniach. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


