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20.5.2015 B8-0362/58 

Predlog spremembe  58 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Opažen je bil trend upadanja uživanja, 

zlasti svežega sadja in zelenjave, vključno 

z bananami, ter konzumnega mleka. Zato 

bi bilo razdeljevanje v okviru šolskih shem 

primerno usmeriti na te proizvode. S tem 

pa bi se zmanjšalo organizacijsko breme za 

šole in povečal učinek razdeljevanja v 

okviru omejenega proračuna, prav tako pa 

je to skladno s sedanjo prakso, saj se prav 

ti proizvodi razdeljujejo najpogosteje. 

(4) Opažen je bil trend upadanja uživanja, 

zlasti svežega sadja in zelenjave, vključno 

z bananami, ter konzumnega mleka. Zato 

bi bilo razdeljevanje v okviru šolskih shem 

primerno usmeriti na te proizvode. S tem 

pa bi se zmanjšalo organizacijsko breme za 

šole in povečal učinek razdeljevanja v 

okviru omejenega proračuna, prav tako pa 

je to skladno s sedanjo prakso, saj se prav 

ti proizvodi razdeljujejo najpogosteje. 

Prizadevati pa bi si bilo treba tudi za 

zagotovitev razdeljevanja lokalno 

pridelanih proizvodov. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Predlog spremembe  59 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Izobraževalni ukrepi, ki podpirajo 

razdeljevanje, so nujni, da bi se s shemo 

uspešneje dosegali kratkoročni in 

dolgoročni cilji povečanja uživanja 

izbranih kmetijskih proizvodov ter 

spodbujala bolj zdrava prehrana. Ti 

ukrepi bi morali glede na svoj pomen 

spremljati razdeljevanje sadja in zelenjave, 

vključno z bananami, ter razdeljevanje 

mleka. Upravičeni bi morali biti do pomoči 

Unije. Podporni ukrepi pomenijo ključno 

orodje za ponovno povezovanje otrok s 

kmetijstvom in kmetijskimi proizvodi ter 

za doseganje ciljev, zastavljenih v okviru 

sheme, zato bi morale imeti države članice 

možnost, da v svoje tematsko obarvane 

ukrepe vključijo širši izbor kmetijskih 

proizvodov. Vendar bi morali za 

spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad 

v tem postopku sodelovati nacionalni 

zdravstveni organi, ki morajo potrditi 

seznam teh proizvodov in obe skupini 

proizvodov, primernih za razdeljevanje, ter 

odločiti o njihovih prehrambnih vidikih. 

(5) Izobraževalni ukrepi, ki podpirajo 

razdeljevanje, so nujni, da bi se s shemo 

uspešneje dosegali kratkoročni in 

dolgoročni cilji povečanja uživanja 

izbranih kmetijskih proizvodov ter 

spodbujanja bolj zdrave prehrane. Ti 

ukrepi bi morali glede na svoj pomen 

spremljati razdeljevanje sadja in zelenjave, 

vključno z bananami, ter razdeljevanje 

mleka. Upravičeni bi morali biti do pomoči 

Unije. Kot podporni ukrepi pomenijo 

ključno orodje za ponovno povezovanje 

otrok s kmetijstvom in lokalno pridelanimi 

kmetijskimi proizvodi ter za doseganje 

ciljev, zastavljenih v okviru sheme, zato bi 

morale imeti države članice možnost, da v 

svoje tematsko obarvane ukrepe vključijo 

širši izbor kmetijskih proizvodov, po 

možnosti glede na to, kaj se v regiji 

proizvaja. Vendar bi morali za spodbujanje 

zdravih prehranjevalnih navad v tem 

postopku sodelovati nacionalni zdravstveni 

organi, ki morajo potrditi seznam teh 

proizvodov in obe skupini proizvodov, 

primernih za razdeljevanje, ter odločiti o 

njihovih prehrambnih vidikih. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Predlog spremembe  60 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Da se zagotovi dobro proračunsko 

upravljanje, bi bilo treba določiti fiksno 

zgornjo mejo za pomoč Unije za 

razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z 

bananami, ter mleka. Zagotoviti bi bilo 

treba tudi podporne izobraževalne ukrepe 

in s tem povezane stroške. Zgornja meja bi 

morala izražati trenutno stanje. Kar zadeva 

stopnjo finančnega prispevka Unije, bi se 

morali modeli financiranja glede na 

pridobljene izkušnje in zaradi 

poenostavitve upravljanja približati in 

osnovati na enotnem pristopu. Zato je 

primerno, da se stopnja pomoči Unije glede 

cene proizvodov omeji z določitvijo 

najvišjega zneska pomoči Unije glede na 

porcije sadja in zelenjave, vključno z 

bananami, in mleka, ter da se odpravi 

načelo obveznega sofinanciranja za sadje 

in zelenjavo, vključno z bananami. Zaradi 

nestanovitnosti cen zadevnih proizvodov 

bi bilo treba na Komisijo prenesti 

pooblastilo za sprejemanje določenih 

aktov v zvezi z ukrepi, s katerimi se 

določijo stopnje pomoči Unije glede cen 

porcije proizvodov, in opredelitev porcije. 

(6) Da se zagotovi dobro proračunsko 

upravljanje, bi bilo treba določiti fiksno 

zgornjo mejo za pomoč Unije za 

razdeljevanje sadja in zelenjave, vključno z 

bananami, in mleka ter za podporne 

izobraževalne ukrepe in s tem povezane 

stroške. Zgornja meja bi morala izražati 

trenutno stanje. Kar zadeva stopnjo 

finančnega prispevka Unije, bi se morali 

modeli financiranja glede na pridobljene 

izkušnje in zaradi poenostavitve 

upravljanja približati in osnovati na 

enotnem pristopu. Zato je primerno, da se 

stopnja pomoči Unije glede cene 

proizvodov omeji z določitvijo najvišjega 

zneska pomoči Unije na otroka za sadje in 

zelenjavo, vključno z bananami, in za 

mleko, da se odpravi načelo obveznega 

sofinanciranja za sadje in zelenjavo, 

vključno z bananami. 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Predlog spremembe  61 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Za učinkovito in ciljno usmerjeno 

porabo sredstev Unije bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje določenih aktov v zvezi z 

ukrepi za določanje okvirnih dodelitev 

pomoči Unije za posamezno državo članico 

ter metodami za prerazporeditev pomoči 

med državami članicami na podlagi 

prejetih zahtevkov za pomoč. V skladu s 

prostovoljnim pristopom k razdeljevanju 

bi bilo treba okvirne dodelitve določiti 

ločeno za sadje in zelenjavo, vključno z 

bananami, ter za mleko. Razdelitveni 

ključ za sadje in zelenjavo, vključno z 

bananami, bi moral izražati sedanje 

dodelitve držav članic, temeljiti pa bi 

moral na objektivnih merilih, po katerih je 

število otrok, starih med šest in deset let, 

izraženo kot delež prebivalstva, ter 

upoštevati tudi razvitost zadevnih regij. 

Da bi države članice lahko ohranile obseg 

svojih sedanjih shem in da bi se tudi 

druge spodbudilo k sodelovanju pri 

razdeljevanju mleka, je primerno 

uporabiti kombinacijo dveh ključev za 

dodelitev sredstev za mleko, ki sta: 

pretekla uporaba sredstev s strani držav 

članic v okviru sheme šolskega mleka, za 

sadje in zelenjavo, vključno z bananami, 

(7) Za učinkovito in ciljno porabo sredstev 

Unije bi morale dodelitev pomoči Unije za 

posamezno državo članico in metode za 

prerazporeditev pomoči med državami 

članicami na podlagi prejetih zahtevkov za 

pomoč za obe shemi temeljiti na 

objektivnih merilih, po katerih je število 

otrok, starih med šest in deset let, izraženo 

kot delež prebivalstva. 
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pa se uporabljajo objektivna merila, po 

katerih je število otrok, starih med šest in 

deset let, izraženo kot delež prebivalstva. 

Za določanje ustreznega razmerja med 

obema ključema bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje 

določenih aktov v zvezi s sprejemanjem 

dodatnih pravil glede ravnotežja med 

meriloma. Ob upoštevanju ponavljajočih 

se demografskih sprememb ali razvitosti 

regij v državah članicah bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje določenih aktov v zvezi z 

izvedbo ocene na vsake tri leta, s katero bi 

se ugotavljalo, so dodelitve držav članic 

na podlagi teh meril še vedno 

posodobljene. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Predlog spremembe  62 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Za zagotovitev prepoznavnosti sheme 

bi morale države članice v svojih 

strategijah pojasniti, na kakšen način 

bodo zagotavljale dodano vrednost svojih 

shem, zlasti kadar so proizvodi, 

financirani znotraj sheme Unije, zaužiti 

istočasno kot drugi obroki, ki jih otroci 

prejmejo v izobraževalnih ustanovah. Da 

bi shema Unije dosegala svoj 

izobraževalni namen in da bi se zagotovila 

njegova učinkovitost, bi bilo treba na 

Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje določenih aktov v zvezi s 

pravili, ki se nanašajo na razdeljevanje 

proizvodov, financiranih znotraj sheme 

Unije, glede na druge obroke v 

izobraževalnih ustanovah in njihovo 

pripravo. 

(11) Za zagotovitev prepoznavnosti sheme 

bi morale države članice imeti možnost, da 

same odločajo o tem, kako jo najbolje 

promovirati na nacionalni in lokalni 

ravni, saj bo imel prilagojen pristop za 

promoviranje lokalnih proizvodov 

verjetno največ uspeha. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Predlog spremembe  63 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Da bi cene proizvodov, ki jih prejmejo 

otroci znotraj sheme, popolnoma izražale 

znesek prejete pomoči in da se 

subvencionirani proizvodi ne bi uporabljali 

v druge namene, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje 

določenih aktov v zvezi z vzpostavitvijo 

spremljanja cen v okviru sheme. 

(12) Da bi cene proizvodov, ki jih prejmejo 

otroci znotraj sheme, popolnoma izražale 

znesek prejete pomoči in da se 

subvencionirani proizvodi ne bi uporabljali 

v druge namene, bi bilo treba na Komisijo 

prenesti pooblastilo za sprejemanje 

določenih aktov v zvezi z vzpostavitvijo 

spremljanja cen v okviru sheme. S temi 

akti se držav članic ne bi smelo odvračati 

od spodbujanja nabave lokalnih 

proizvodov. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Predlog spremembe  64 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pomoč iz odstavka 1 se dodeli posamezni 

državi članici ob upoštevanju naslednjega: 

Pomoč iz odstavka 1 za sadje in zelenjavo, 

vključno z bananami, ter mleko se dodeli 

posamezni državi članici ob upoštevanju 

objektivnih meril, ki temeljijo na številu 

otrok, starih med šest in deset let, 

izraženem kot delež prebivalstva. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Predlog spremembe  65 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za sadje in zelenjavo, vključno z 

bananami: objektivna merila na podlagi: 

črtano 

(i) števila otrok, starih med šest in deset 

let, izraženega kot delež prebivalstva; 

 

(ii) stopnje razvitosti regij v državi članici, 

zato da se zagotovi večja pomoč manj 

razvitim regijam v smislu člena 3(5) te 

uredbe, najbolj oddaljene regije iz 

člena 349 Pogodbe, in/ali manjše Egejske 

otoke v smislu člena 1(2) 

Uredbe (EU) št. 229/2013; 

 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

20.5.2015 B8-0362/66 

Predlog spremembe  66 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 23 a – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za mleko: pretekla uporaba sredstev v 

okviru prejšnjih shem za oskrbo otrok z 

mlekom in mlečnimi proizvodi ter 

objektivnega merila na podlagi deleža 

otrok, starih med šest in deset let. 

črtano 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Predlog spremembe  67 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Mandat za medinstitucionalna pogajanja B8-0362/2015 

v obliki zakonodajnih predlogov sprememb 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Shema pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom 

(Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj) 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba (EU) št. 1308/2013 

Člen 24 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za zagotavljanje dodane vrednosti in 

prepoznavnosti sheme Unije je Komisija 

pooblaščena, da v skladu s členom 227 

sprejme delegirane akte v zvezi s pravili o 

razdeljevanju proizvodov pri zagotavljanju 

drugih obrokov v izobraževalnih 

ustanovah. 

črtano 

Or. en 

 

 


