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20.5.2015 B8-0362/58 

Ändringsförslag  58 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det finns en trend mot minskande 

konsumtion av i synnerhet färsk frukt och 

färska grönsaker, inklusive bananer, och 

konsumtionsmjölk. Utdelningen inom 

skolprogrammen bör därför koncentreras 

på dessa produkter. Detta skulle bidra till 

en minskad organisatorisk börda för 

skolorna och öka effekten av utdelningen 

inom en fast budget; likaså skulle det vara i 

linje med nuvarande praxis eftersom det är 

dessa produkter som vanligen delas ut. 

(4) Det finns en trend mot minskande 

konsumtion av i synnerhet färsk frukt och 

färska grönsaker, inklusive bananer, och 

konsumtionsmjölk. Utdelningen inom 

skolprogrammen bör därför koncentreras 

på dessa produkter. Detta skulle bidra till 

en minskad organisatorisk börda för 

skolorna och öka effekten av utdelningen 

inom en fast budget; likaså skulle det vara i 

linje med nuvarande praxis eftersom det är 

dessa produkter som vanligen delas ut. 

Insatser bör dock även att göras för att 

säkerställa att lokalt odlade produkter 

delas ut. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/59 

Ändringsförslag  59 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) För att programmet på ett effektivt sätt 

ska kunna nå målen på kort och lång sikt 

att öka konsumtionen av vissa 

jordbruksprodukter och skapa 

hälsosammare kostvanor måste utdelningen 

kompletteras med utbildningsinsatser. Med 

tanke på betydelsen av dessa insatser bör 

de gälla både utdelningen av frukt och 

grönsaker, inklusive bananer, och mjölk. 

De bör också berättiga till unionsstöd. 

Eftersom kompletterande åtgärder utgör ett 

viktigt verktyg för att göra barn mer 

medvetna om jordbruket och dess 

produkter och för att uppfylla programmets 

mål, bör medlemsstaterna ha rätt att låta 

fler jordbruksprodukter omfattas av sådana 

tematiska insatser. För att främja 

hälsosamma kostvanor bör dock de 

nationella hälsomyndigheterna delta i 

denna process och godkänna förteckningen 

över de berörda produkterna, liksom de två 

produktgrupper som är stödberättigande för 

utdelning, samt fatta beslut beträffande 

deras näringsmässiga egenskaper. 

(5) För att programmet på ett effektivt sätt 

ska kunna nå målen på kort och lång sikt 

att öka konsumtionen av vissa 

jordbruksprodukter och skapa 

hälsosammare kostvanor måste utdelningen 

kompletteras med utbildningsinsatser. Med 

tanke på betydelsen av dessa insatser bör 

de gälla både utdelningen av frukt och 

grönsaker, inklusive bananer, och mjölk. 

De bör också berättiga till unionsstöd. 

Eftersom kompletterande åtgärder utgör ett 

viktigt verktyg för att göra barn mer 

medvetna om jordbruket och dess lokalt 

odlade produkter och för att uppfylla 

programmets mål, bör medlemsstaterna ha 

rätt att låta fler jordbruksprodukter 

omfattas av sådana tematiska insatser, helst 

i sådana som produceras i området. För 

att främja hälsosamma kostvanor bör dock 

de nationella hälsomyndigheterna delta i 

denna process och godkänna förteckningen 

över de berörda produkterna, liksom de två 

produktgrupper som är stödberättigande för 

utdelning, samt fatta beslut beträffande 

deras näringsmässiga egenskaper. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/60 

Ändringsförslag  60 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) För att säkerställa en sund 

budgetförvaltning bör det fastställas ett tak 

för unionens stöd för utdelning av frukt och 

grönsaker, inklusive bananer, och mjölk 

samt för kompletterande 

utbildningsinsatser och därmed 

sammanhängande kostnader. Detta tak bör 

återspegla den rådande situationen. Mot 

bakgrund av de erfarenheter som gjorts och 

för att förenkla förvaltningen bör 

finansieringsmodellerna göras mer lika 

varandra och baseras på samma princip 

beträffande nivån på unionens ekonomiska 

bidrag. Det är därför lämpligt att begränsa 

nivån på unionens stöd beträffande 

produkternas pris genom att fastställa ett 

maximalt unionsstöd per portion, både för 

frukt och grönsaker, inklusive bananer, och 

mjölk, och att överge principen om 

obligatorisk samfinansiering för frukt och 

grönsaker, inklusive bananer. Med tanke 

på prisvolatiliteten hos dessa produkter 

bör befogenheten att anta vissa akter 

delegeras till kommissionen med avseende 

på fastställande av nivån på unionens 

prisstöd för en portion av produkterna 

samt med avseende på definitionen av en 

(6) För att säkerställa en sund 

budgetförvaltning bör det fastställas ett tak 

för unionens stöd för utdelning av frukt och 

grönsaker, inklusive bananer, och mjölk 

samt för kompletterande 

utbildningsinsatser och därmed 

sammanhängande kostnader. Detta tak bör 

återspegla den rådande situationen. Mot 

bakgrund av de erfarenheter som gjorts och 

för att förenkla förvaltningen bör 

finansieringsmodellerna göras mer lika 

varandra och baseras på samma princip 

beträffande nivån på unionens ekonomiska 

bidrag. Det är därför lämpligt att begränsa 

nivån på unionens stöd beträffande 

produkternas pris genom att fastställa ett 

maximalt unionsstöd per barn, både för 

frukt och grönsaker, inklusive bananer, och 

för mjölk, och att överge principen om 

obligatorisk samfinansiering för frukt och 

grönsaker, inklusive bananer. 
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portion. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/61 

Ändringsförslag  61 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I syfte att säkerställa en effektiv och 

riktad användning av unionens medel bör 

befogenheten att anta vissa akter 

delegeras till kommissionen med avseende 

på fastställande av vägledande anslag av 

unionens stödmedel till varje medlemsstat 

och om metoder för omfördelning av stöd 

mellan medlemsstater på grundval av 

inkomna stödansökningar. De vägledande 

anslagen bör fastställas separat för frukt 

och grönsaker, inklusive bananer, och 

mjölk, i linje med den frivilliga modellen 

för utdelning. Fördelningsnyckeln för 

frukt och grönsaker, inklusive bananer, 

bör återspegla de nuvarande anslagen 

från medlemsstaterna, baserat på det 

objektiva kriteriet antal barn i 

åldersgruppen 6–10 år som andel av 

befolkningen, samtidigt som de berörda 

regionernas utvecklingsstatus också 

beaktas. För att medlemsstaterna ska 

kunna bibehålla omfattningen av de 

nuvarande programmen och för att 

uppmuntra andra att börja med utdelning 

av mjölk är det lämpligt att använda en 

kombination av två nycklar vid 

fördelningen av medel för mjölk, 

nämligen medlemsstaternas tidigare 

(7) I syfte att säkerställa en effektiv och 

riktad användning av unionens medel bör 

anslagen till varje medlemsstat och 

metoder för omfördelning av stöd mellan 

medlemsstater på grundval av inkomna 

stödansökningar baseras på det objektiva 

kriteriet antal barn i åldersgruppen 6–10 år 

som andel av befolkningen som används 

för båda programmen. 
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användning av medel inom 

skolmjölksprogrammet och samma 

objektiva kriterium som används för frukt 

och grönsaker inklusive bananer, dvs. 

antal barn i åldersgruppen 6–10 år som 

andel av befolkningen. För att de två 

nycklarna ska få lämpliga proportioner 

bör befogenheten att anta vissa akter 

delegeras till kommissionen med avseende 

på tilläggsregler om balansen mellan de 

två kriterierna. Med tanke på att den 

demografiska situationen och 

utvecklingsläget för medlemsstaternas 

regioner ständigt förändras bör 

befogenheten att anta vissa akter 

delegeras till kommissionen med avseende 

på att, utifrån nämnda kriterier, vart 

tredje år bedöma om medlemsstaternas 

tilldelning behöver uppdateras. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/62 

Ändringsförslag  62 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att göra programmet synligt bör 

medlemsstaterna i sina strategier förklara 

hur de kommer att säkerställa dess 

mervärde, särskilt i sådana fall där 

produkter som finansieras genom 

unionsprogrammet konsumeras samtidigt 

som andra måltider för skolbarn. För att 

säkerställa att unionsprogrammets 

utbildningsmål uppnås på ett effektivt sätt 

bör befogenheten att anta vissa akter 

delegeras till kommissionen med avseende 

på regler om utdelning av de produkter 

som finansieras genom 

unionsprogrammet i samband med 

serveringen av andra måltider i skolor 

och dessa måltiders tillagning. 

(11) För att göra programmet synligt bör 

medlemsstaterna ges befogenhet att 

besluta hur de på bästa sätt marknadsför 

det både nationellt och lokalt, då en 

skräddarsydd metod som marknadsför 

lokala jordbruksprodukter troligtvis ger 

störst upptagning. 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/63 

Ändringsförslag  63 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att säkerställa att priset på de 

produkter som delas ut till barn inom 

ramen för programmet helt återspeglar det 

utdelade stödbeloppet och att 

subventionerade produkter används på 

avsett sätt, bör kommissionen ges 

befogenhet att anta vissa akter om 

genomförande av prisövervakning inom 

programmet. 

(12) För att säkerställa att priset på de 

produkter som delas ut till barn inom 

ramen för programmet helt återspeglar det 

utdelade stödbeloppet och att 

subventionerade produkter används på 

avsett sätt, bör kommissionen ges 

befogenhet att anta vissa akter om 

genomförande av prisövervakning inom 

programmet. Dessa lagar bör inte fungera 

avskräckande för medlemsstater som 

uppmuntrar användning av lokala 

jordbruksprodukter. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/64 

Ändringsförslag  64 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det stöd som avses i punkt 1 ska tilldelas 

varje medlemsstat, med beaktande av 

följande: 

Det stöd för frukt och grönsaker, 

inklusive bananer, och mjölk som avses i 

punkt 1 ska tilldelas varje medlemsstat, 

med beaktande av objektiva kriterier 

baserade på antalet barn i åldersgruppen 

6–10 år som andel av befolkningen. 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/65 

Ändringsförslag  65 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) För frukt och grönsaker, inklusive 

bananer: de objektiva kriterierna, som ska 

baseras på 

utgår 

(i) antalet barn i åldersgruppen 6–10 år 

som andel av befolkningen, 

 

(ii) utvecklingsnivån hos de regioner som 

ingår i en medlemsstat, för att säkerställa 

högre stöd till mindre utvecklade regioner 

i den mening som avses i artikel 3.5 i 

denna förordning, de yttersta 

randområden som förtecknas i artikel 349 

i fördraget och de mindre öar i Egeiska 

havet som avses i artikel 1.2 i förordning 

(EU) nr 229/2013. 

 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/66 

Ändringsförslag  66 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 23a – punkt 2 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) För mjölk: den historiska 

användningen av medel inom tidigare 

program för utdelning av mjölk och 

mjölkprodukter till barn samt objektiva 

kriterier baserade på antalet barn i 

åldersgruppen 6–10 år som andel av 

befolkningen. 

utgår 

Or. en 
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20.5.2015 B8-0362/67 

Ändringsförslag  67 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Mandat för interinstitutionella förhandlingar, B8-0362/2015 

i form av ändringsförslag som avser lagstiftningstext 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor (Beslut om 

inledande av interinstitutionella förhandlingar) 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 

Förordning (EU) nr 1308/2013 

Artikel 24 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. I syfte att säkerställa mervärde och 

synlighet för unionsprogrammet ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 227 med 

avseende på reglerna om utdelning av 

produkter i samband med servering av 

andra måltider i skolor. 

utgår 

Or. en 

 

 


