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Zreformowany program udostępniania owoców i
mleka w szkołach
Podczas sesji plenarnej w marcu 2016 r. odbędzie się debata i głosowanie nad projektem
rozporządzenia ustanawiającego nowy program pomocy w zakresie udostępniania owoców i mleka
w szkołach. Program ten, jeśli zostanie przyjęty, zdynamizuje wysiłki podejmowane, by zachęcić
dzieci w wieku szkolnym do zdrowego odżywania się.

Kontekst i wniosek Komisji
Niemal 30 mln dzieci w wieku szkolnym w Europie korzysta co roku z dwóch odrębnych programów
finansowanych przez UE: programu „Mleko w szkole” (ustanowionego w 1977 r.) i programu „Owoce w
szkole” (2009 r.). Chociaż oba programy mają na celu promowanie wśród dzieci idei zdrowego odżywiania się
w obliczu malejącego spożycia owoców, warzyw i mleka oraz rosnących wskaźników otyłości, to funkcjonują
w oparciu o odrębne ramy finansowe i prawne.
W dniu 30 stycznia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy z myślą o scaleniu obu
programów w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku i objęcia ich
wspólnymi ramami finansowymi i operacyjnymi, aby zwiększyć skuteczność i ograniczyć obciążenia
administracyjne dla krajowych i lokalnych organów. We wniosku większy nacisk położono na aspekty
edukacyjne tego programu oraz podjęto próbę skuteczniejszego zaradzenia problemowi niewłaściwego
odżywiania się i nadwagi u dzieci, przeznaczając na jego realizację kwotę w wysokości 230 mln euro na rok
szkolny (150 mln euro na owoce i warzywa i 80 mln euro na mleko).
W grudniu 2014 r. nowo mianowana Komisja zwróciła się do Parlamentu i Rady o wstrzymanie prac nad tym
wnioskiem do czasu ukończenia oceny prowadzonej w ramach procesu uproszczenia wspólnej polityki rolnej
UE.

Sprzeczne stanowiska Parlamentu i Rady
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE (AGRI) kontynuowała jednak rozpatrywanie wniosku pod
przewodnictwem sprawozdawcy (Marca Tarabelli, S&D, Belgia) i w dniu 14 kwietnia 2015 r. przyjęła szereg
poprawek, w których poparto połączenie wspomnianych dwóch programów i zaproponowano rozszerzenie
listy zdrowych i lokalnych produktów żywnościowych kwalifikujących się do objęcia unijnym finansowaniem,
a także zwiększenie budżetu na dystrybucję mleka o 20 mln euro rocznie oraz zapewnienie sprawiedliwszego
podziału środków UE między państwami członkowskimi. W dniu 27 maja 2015 r. Parlament zdecydował o
przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, przyjmując poprawki zaproponowane przez komisję
jako swoje stanowisko negocjacyjne na potrzeby rozmów trójstronnych.
Rada z kolei zakwestionowała szereg kwestii zawartych we wniosku Komisji, z których najważniejsza
dotyczyła podstawy prawnej wniosku: Komisja i Parlament uzgodniły, że za podstawę należy przyjąć art. 43
ust. 2 TFUE (zwykła procedura ustawodawcza), natomiast Rada utrzymywała, że prawidłową podstawę
stanowi art. 43 ust. 3 TFUE, który dałby jej wyłączne kompetencje przy podejmowaniu kluczowych decyzji
budżetowych.

Osiągnięcie porozumienia i głosowanie na sesji plenarnej
Ten długotrwały spór udało się ostatecznie rozstrzygnąć podczas piątego posiedzenia w ramach rozmów
trójstronnych w dniu 10 grudnia 2015 r. Oba zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym
do przepisów regulujących budżet programu, kryteria przydziału środków państwom członkowskim oraz
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przesunięcia środków między „mlecznym” a „owocowym” filarem programu stosować się będzie art. 43 ust.
2 TFUE, natomiast sama Rada określać będzie faktyczny poziom środków przyznanych poszczególnym
państwom członkowskim (art. 43 ust. 3 TFUE). W ogólnym rozrachunku Parlament doprowadził do przyjęcia
łącznego budżetu w wysokości 250 mln euro (w tym dodatkowej kwoty w wysokości 20 mln euro na środki
związane z mlekiem), zapewnienia sprawiedliwszego podziału środków między państwami członkowskimi,
rozszerzenia zakresu działań edukacyjnych oraz uwzględnienia szerszego asortymentu kwalifikujących się
produktów (w tym – oprócz mleka, owoców i warzyw – produktów takich jak jogurt, soki, ser i zupy).
Kompromisowy tekst został zatwierdzony przez Komisję Rolnictwa w dniu 11 stycznia 2016 r., a jej
sprawozdanie będzie przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym w dniu 7 marca 2016 r. Po przyjęciu
przez Parlament przedmiotowego sprawozdania Rada powinna formalnie zatwierdzić akt prawny w
pierwszym czytaniu, po czym nowy program pomocy będzie mógł wejść w życie w roku szkolnym 2017/2018.
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