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Τροπολογία 8
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Στο πλαίσιο της αρχής της
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη θα
πρέπει, κατά τον καθορισμό της ομάδας
στόχου, να διαθέτουν αρκετή ευελιξία 
ώστε, συναρτήσει των αναγκών τους, να 
παρέχουν φρούτα στα σχολεία σε έναν 
όσο το δυνατόν ευρύτερο κύκλο χρηστών.
Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς 
καταναλωτές να εκτιμήσουν τα 
οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση για την εφαρμογή ενός ορίου ηλικίας των μαθητών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, 
να επαφίεται στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας, που θα πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν νωπά, εποχής και διαθέσιμα σε 
χαμηλό κόστος, στους μαθητές στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ανταποκρίνεται 
στους εν λόγω στόχους. Επιπλέον, το 
σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς καταναλωτές 
να εκτιμήσουν τα οπωροκηπευτικά και, 
επομένως, αναμένεται να βελτιώσει τη 
μελλοντική κατανάλωση, προωθώντας με 
τον τρόπο αυτά τα εισοδήματα της 
γεωργίας, επίσης στόχο της ΚΓΠ. 
Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 35 στοιχείο 
β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την 
προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων 
προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
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Τροπολογία 10
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, δημιουργώντας ένα 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με τη 
συμμετοχή μαθητών, γονέων και 
καθηγητών και προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

Or. es
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Τροπολογία 11
Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα οποία θα πρέπει να 
εμπεριέχουν και μια συνιστώσα που θα 
αφορά την αγωγή υγείας και διατροφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων στους μαθητές, θα πρέπει να παρέχονται σε αυτούς και
πληροφορίες,, π.χ. όσον αφορά τις μεθόδους μαγειρέματός τους, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοχή των προϊόντων και να επιτευχθεί ένα μακροπρόθεσμο επιμορφωτικό αποτέλεσμα.
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Τροπολογία 12
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια
φρούτων και προϊόντων με βάση τα 
φρούτα στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία καθώς και ενθάρρυνσης και 
τόνωσης των περιφερειακών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
των ορεινών περιοχών.
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Τροπολογία 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας κοινοτικής προέλευσης στους 
μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. 
Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς 
καταναλωτές να εκτιμήσουν τα 
οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νομική βάση αυτής της διάταξης είναι το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αφορά τους
στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ένας εκ των οποίων είναι, όπως αναφέρεται και στη 
συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη, η βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων των παραγωγών.
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Τροπολογία 14
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικό 
αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στην 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας,
αυξάνοντας τη μελλοντική κατανάλωση
και προωθώντας με τον τρόπο αυτά τα 
εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο 
της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 
35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την 
προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων 
προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η καθημερινή διανομή φρούτων στα σχολεία θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της διατροφής
των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με μεγαλύτερες διατροφικές και οικονομικές 
ανάγκες.
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Τροπολογία 15
Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των
αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας κοινοτικής προέλευσης στους 
μαθητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ανταποκρίνεται στους εν λόγω στόχους. 
Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει τους νεαρούς 
καταναλωτές να εκτιμήσουν τα 
οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

Or. it
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Τροπολογία 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Το παρόν σχέδιο για την προώθηση
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
θα πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς ως 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που έχει στόχο την καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας και την ανάπτυξη της 
γεύσης στους νέους. Το σχέδιο αυτό
αναμένεται επίσης να καταστήσει
δυνατή, με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών ως προς τους διάφορους κύκλους 
των εποχών. Προς το σκοπό αυτό, οι
εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει, κατά
προτεραιότητα, να διασφαλίσουν τη 
διανομή φρούτων εποχής, προωθώντας 
ένα διαφοροποιημένο φάσμα φρούτων, 
έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
ανακαλύπτουν διαφορετικές γεύσεις.

Or. fr

Τροπολογία 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το σχέδιο δράσης για τις βιολογικές
καλλιέργειες προτείνει τη δρομολόγηση 
μιας πολυετούς εκστρατείας ενημέρωσης 
και προώθησης της ΕΕ επί σειρά ετών, 
προκειμένου να ενημερωθούν τα σχολεία 
για τα πλεονεκτήματα της βιολογικής 
καλλιέργειας και να αυξηθεί η γνώση των 
καταναλωτών και η αναγνώριση των 
βιολογικών προϊόντων περιλαμβανομένης 
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και της αναγνώρισης του σήματος ΕΕ. Το
σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης
φρούτων στα σχολεία πρέπει να στηρίξει
αυτούς τους στόχους, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τα βιολογικά φρούτα, και τα συνοδευτικά 
μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν και 
την παροχή ενημέρωσης για τη βιολογική 
γεωργία.

Or. en

Τροπολογία 18
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας, καθώς και ορισμένων συναφών 
εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη χρηματοδότηση
της προμήθειας στους μαθητές σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ορισμένων 
υγιεινών προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, 
ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και των απαραίτητων συνοδευτικών 
μέτρων για την αποτελεσματικότητα του 
σχεδίου. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει 
τους όρους του σχεδίου. Θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις 
ποιότητας και αειφορίας των προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που θα 
πρέπει να πληρούν τα πλέον απαιτητικά 
κριτήρια, ήτοι να είναι κατά προτίμηση 
εποχής και να προέρχονται από τοπική 
παραγωγή και, στο μέτρο του δυνατού, να 
είναι κοινοτικής προέλευσης.

Or. es
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Τροπολογία 19
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας, καθώς και ορισμένων συναφών 
εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των φρούτων και των 
μεταποιημένων φρούτων, καθώς και 
ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.

Or. ro

Τροπολογία 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και 
της μπανάνας, καθώς και ορισμένων 
συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας, καθώς και ορισμένων συναφών 
εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.
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Τροπολογία 21
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και 
της μπανάνας, καθώς και ορισμένων 
συναφών εξόδων εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η 
Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει τους όρους 
του σχεδίου.

(6) Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί 
κοινοτική ενίσχυση για τη 
συγχρηματοδότηση της προμήθειας στους 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων υγιεινών προϊόντων των 
τομέων των νωπών οπωροκηπευτικών, 
καθώς και ορισμένων συναφών εξόδων 
εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, 
επικοινωνίας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης. Η Επιτροπή πρέπει να 
θεσπίσει τους όρους του σχεδίου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 22
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
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να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική, μεταξύ άλλων στον τομέα της 
ενημέρωσης των ομάδων στόχων. Πρέπει 
επίσης να προβλέψουν συνοδευτικά μέτρα, 
τα οποία απαιτούνται για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Τα
κράτη μέλη μπορούν να ενσωματώσουν, 
με εκπαιδευτικό τρόπο, τα μέτρα αυτά σε 
μαθησιακά σχολικά προγράμματα 
σχετικά με την υγεία και τη διατροφή.

Or. nl

Τροπολογία 23
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά εκπαιδευτικά και 
οργανωτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Or. ro
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Τροπολογία 24
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης νωπών
φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό, σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, 
και η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει 
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τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 26
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

(7) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εύρυθμη υλοποίηση του σχεδίου 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, τα κράτη μέλη που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε αυτό, σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να 
εκπονήσουν προηγουμένως συναφή 
στρατηγική. Πρέπει επίσης να προβλέψουν 
συνοδευτικά μέτρα, τα οποία απαιτούνται 
για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. 
Κατά την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, θα πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για τη μέγιστη εφαρμογή της 
αρχής της επικουρικότητας, αφήνοντας 
ευρύ περιθώριο ελιγμών στα κράτη μέλη 
κατά την εκπόνηση των στρατηγικών 
αυτών. Στις στρατηγικές αυτές θα πρέπει
να συμμετέχουν, εκτός από τον γεωργικό 
τομέα, οι υγειονομικές και εκπαιδευτικές 
αρχές.

Or. es
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Τροπολογία 27
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα.

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
ενθαρρυνθούν να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα εθνική χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα. Η κοινοτική 
χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι 
συμπληρωματική και να αφορά μόνο νέα 
σχέδια ή την επέκταση υπαρχόντων 
σχεδίων.

Or. nl

Τροπολογία 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
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δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα.

δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα πολυετή εθνικά σχέδια 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία ή άλλα σχέδια διανομής στα 
σχολεία που περιλαμβάνουν φρούτα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια «υπάρχον εθνικό σχέδιο», προκειμένου να διευκολυνθεί η
εφαρμογή της αρχής της προσθετικότητας που προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού.

Τροπολογία 29
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης νωπών
φρούτων στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει 
τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, 
τα οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
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Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 30
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την 
ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες κάθε 
κράτους μέλους. Το παρόν σχέδιο πρέπει 
να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων 
που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για 
τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής. Εάν ένα ή περισσότερα κράτη 
μέλη δεν κάνουν χρήση της κοινοτικής 
χρηματοδότησης, τα κονδύλια μπορούν 
να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται 
σε άλλα κράτη μέλη.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ισότητα μεταξύ των κρατών μελών, η καθημερινή διανομή φρούτων στα
σχολεία θα πρέπει να γίνεται μόνο με βάση κοινοτική χρηματοδότηση.

Τροπολογία 31
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο 
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα επαρκές ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, και η κοινοτική 
χρηματοδοτική εισφορά στο σχέδιο πρέπει 
να προστεθεί στον κατάλογο των μέτρων 
που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση 
από το ΕΓΤΕ, ο οποίος παρατίθεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για 
τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής.

Or. es

Τροπολογία 32
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο 
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο 
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 
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χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Τα κοινοτικά
κονδύλια που μένουν αχρησιμοποίητα σε
μόνιμη βάση από ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη, μπορούν να μεταβιβασθούν 
σε άλλα κράτη μέλη και να δαπανηθούν 
εκεί.

Or. nl

Τροπολογία 33
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την 
ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να 
εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. 
Τρία έτη αργότερα πρέπει να υποβληθεί
σχετική έκθεση.

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την 
ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να 
εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10.
Τα κράτη μέλη πρέπει να διεξάγουν
ετήσιες αναλύσεις για την εφαρμογή και
τον αντίκτυπο του προγράμματος και η
Επιτροπή, τρία έτη αργότερα, πρέπει να
υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι αυτά  που έχουν τη διαχείριση του προγράμματος και, για να διασφαλισθεί 
ότι η διαχείριση αυτή είναι καλή, χρειάζονται συνεχείς αξιολογήσεις προκειμένου να ληφθούν 
οι απαραίτητες αποφάσεις.
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Τροπολογία 34
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την 
ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να 
εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. 
Τρία έτη αργότερα πρέπει να υποβληθεί 
σχετική έκθεση.

(10) Προκειμένου να δοθεί χρόνος για την 
ομαλή υλοποίησή του, το σχέδιο πρέπει να 
εφαρμοσθεί από το σχολικό έτος 2009/10. 
Τρία έτη αργότερα πρέπει να υποβληθεί
σχετική έκθεση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
μόνον ένα σχέδιο μακράς διάρκειας θα
έχει μακροπρόθεσμα ευεργετικές
επιπτώσεις, είναι απαραίτητο να
διασφαλισθεί η παρακολούθηση και η 
αξιολόγηση του σχεδίου, προκειμένου να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητά του και 
να προταθούν πιθανές βελτιώσεις.

Or. es

Τροπολογία 35
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η 
Κοινότητα πρέπει να μπορεί να 
χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και 
την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά 
με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία και τους στόχους 
του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να 
συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 

(11) Για τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η 
Κοινότητα πρέπει να μπορεί να 
χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και 
την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά 
με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης
νωπών φρούτων στα σχολεία και τους 
στόχους του, με την επιφύλαξη της 
εξουσίας της να συγχρηματοδοτεί, στο 
πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 
του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
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αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία 
συνοδευτικά μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς 
συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης 
οπωροκηπευτικών.

αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία 
συνοδευτικά μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς 
συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης 
νωπών οπωροκηπευτικών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 36
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η 
Κοινότητα πρέπει να μπορεί να 
χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και 
την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά 
με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία και τους στόχους 
του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να 
συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία 
συνοδευτικά μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς 
συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης 
οπωροκηπευτικών.

(11) Για τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου, η 
Κοινότητα πρέπει να μπορεί να 
χρηματοδοτεί μέτρα ενημέρωσης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης με 
στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και 
την εφαρμογή μέτρων δικτύωσης σχετικά 
με το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία και τους στόχους 
του, με την επιφύλαξη της εξουσίας της να 
συγχρηματοδοτεί, στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά και στις τρίτες χώρες, τα αναγκαία 
συνοδευτικά μέτρα για την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επωφελείς 
συνέπειες για την υγεία της κατανάλωσης 
οπωροκηπευτικών. Θεωρείται απολύτως
απαραίτητη η διεξαγωγή, από την πλευρά 
της Επιτροπής, μιας μεγάλης
εκστρατείας προβολής του παρόντος 
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σχεδίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 37
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 38
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενίσχυση για την προμήθεια προϊόντων
οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους 

μαθητές

Ενίσχυση για την προμήθεια 
οπωροκηπευτικών και μπανάνας στους 

μαθητές

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 39
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών
προϊόντων που θα καθορισθούν από τα 
κράτη μέλη, και είναι επίσης δυνατόν να 
χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νωπά προϊόντα είναι πολύ πιο υγιεινά σε σχέση με τα μεταποιημένα. Σε ό,τι αφορά τα 
οπωροκηπευτικά, τα γούστα των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών 
μελών.
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Τροπολογία 40
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
επιλεγμένων από την Επιτροπή προϊόντων 
των τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας που θα καθορισθούν 
λεπτομερέστερα από τα κράτη μέλη, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη επιλέγουν τα 
κατεργασμένα οπωροκηπευτικά με βάση
κριτήρια υγείας, όπως π.χ. με τα λιγότερα 
δυνατά μη φυσικά και ανθυγιεινά 
πρόσθετα στα μεταποιημένα προϊόντα.

Or. nl

Τροπολογία 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - παράγραφος 
1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
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σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που
παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, 
και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, η οποία στηρίζεται στο άρθρο 33 της Συνθήκης που αφορά την ΚΓΠ
(αιτιολογική σκέψη 2), έχει ως στόχο να διευκρινίσει ότι τα οπωροκηπευτικά που διανέμονται
στους μαθητές των σχολείων θα πρέπει να παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου 
να ενθαρρυνθεί η γνώση και η κατανάλωση κοινοτικών προϊόντων. Παρεμφερή προγράμματα, 
που θέτουν σε εφαρμογή έναν εγχώριο εφοδιασμό, υπάρχουν και σε άλλη μέλη του ΠΟΕ, όπως 
οι ΗΠΑ.

Τροπολογία 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, 
κοινοτικής προέλευσης, που θα 
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είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής,
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

καθορισθούν από την Επιτροπή, και είναι 
επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική 
ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα 
εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, 
επικοινωνίας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η νομική βάση αυτής της διάταξης είναι το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αφορά τους
στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ένας εκ των οποίων είναι, όπως αναφέρεται και στη 
συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη, η βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων των παραγωγών.

Τροπολογία 43
Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, 
κοινοτικής προέλευσης, που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, και είναι 
επίσης δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική 
ενίσχυση για ορισμένα συναφή έξοδα 
εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, 
επικοινωνίας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η νομική βάση αυτής της διάταξης είναι το άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο αφορά τους
στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ένας εκ των οποίων είναι, όπως αναφέρεται και στη 
συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη, η βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων των παραγωγών.   

Η πρόταση αυτή εντάσσεται, εξάλλου, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης
της αγοράς οπωροκηπευτικών (κανονισμός (ΕΚ) 1182/07) που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει 
την ανταγωνιστικότητα του τομέα, τον προσανατολισμό προς την αγορά και να αναχαιτίσει την 
πτώση της κατανάλωσης.

Το προτεινόμενο σχέδιο για την προώθηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία
συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων, φέρνοντας τους νέους κοντά στα φρούτα και 
αυξάνοντας την κατανάλωσή τους.

Επιπλέον, το μέτρο αυτό θα οδηγήσει στην προβολή της σημασίας της κοινοτικής γεωργίας, των 
γεωργικών πολιτικών και, ειδικότερα, της παραγωγής οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 44
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε ιδρύματα ορισμένων 
προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε ιδρύματα ορισμένων 
προϊόντων κοινοτικής προέλευσης των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας που θα καθορισθούν από την 
Επιτροπή, και είναι επίσης δυνατόν να 
χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αύξηση της κατανάλωσης 
οπωροκηπευτικών, το πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως μέσο ενίσχυσης του 
εισοδήματος πρωτίστως των Ευρωπαίων.

Τροπολογία 45
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα νωπών
οπωροκηπευτικών που θα καθορισθούν 
από την Επιτροπή, και είναι επίσης 
δυνατόν να χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση 
για ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.
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Τροπολογία 46
Maria Petre

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
φρούτων και των μεταποιημένων φρούτων
που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, 
και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. ro

Τροπολογία 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή· 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπειθ να δοθεί 
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είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

στα βιολογικά και τοπικά φρούτα, αν 
υπάρχουν, και η ενίσχυση αυτή είναι 
επίσης δυνατόν να χορηγηθεί για ορισμένα 
συναφή έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νωπά οπωροκηπευτικά προσθέτουν αξία στη διατροφή των παιδιών. Συνεπώς, θα πρέπει να 
παρέχονται στα παιδιά νωπά οπωροκηπευτικά. Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, όπως είναι 
τα κονσερβοποιημένα και ζαχαρωμένα φρούτα, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Οι διαχειριστές του εφοδιασμού θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να επιλέγουν περιφερειακά και βιολογικά οπωροκηπευτικά, αν διατίθενται.  
Συνεπώς, πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ποιοτικές αυτές πτυχές και να μην είναι 
υποχρεωμένοι να επιλέγουν απλώς τη φθηνότερη προσφορά.

Τροπολογία 48
Willem Schuth

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά και προσχολικά
ιδρύματα ορισμένων προϊόντων των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας που θα καθορισθούν από την 
Επιτροπή, και είναι επίσης δυνατόν να 
χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Προτεραιότητα θα πρέπει να έχει η
χρήση τοπικών προϊόντων, ώστε να
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αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές και 
η συνακόλουθη περιβαλλοντική ρύπανση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παροχή θα πρέπει να επεκταθεί και στα παιδιά προσχολικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι το 
πρόγραμμα έχει λόγο ύπαρξης και για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Λόγω των παγκόσμιων κλιματικών προβλημάτων και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
το κλίμα, θα πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές μεταφορές.

Τροπολογία 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, που 
θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν νωπά, 
εποχής και διαθέσιμα σε χαμηλό κόστος,
που θα καθορισθούν από την Επιτροπή, 
και είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Or. it
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Τροπολογία 50
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
χορηγείται επίσης κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς 
και για τη χρηματοδότηση των 
απαραίτητων συνοδευτικών μέτρων για 
την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Or. es

Τροπολογία 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
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οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
αυτή η κοινοτική ενίσχυση πρέπει επίσης 
να καλύπτει ορισμένα συναφή έξοδα 
εφοδιαστικής, διανομής, εξοπλισμού, 
επικοινωνίας, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του σχεδίου διανομής φρούτων στα σχολεία, θα πρέπει
η κοινοτική ενίσχυση να καλύπτει και όλες τις δαπάνες εφοδιαστικής που συσχετίζονται με αυτό
(όπως π.χ. η αγορά των κατάλληλων μηχανημάτων διανομής), ειδάλλως οι δαπάνες αυτές θα 
επιβάρυναν τον προϋπολογισμό των σχολείων ή τις οικογένειες των μαθητών.

Τροπολογία 52
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ορισμένων προϊόντων, των 
τομέων των οπωροκηπευτικών, των 
μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της 
μπανάνας που θα καθορισθούν από την 
Επιτροπή, και είναι επίσης δυνατόν να 
χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς 
επίσης και για τα αναγκαία συνοδευτικά 
μέτρα που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, η 
κατηγορία 6-10 ετών που προτείνει η Επιτροπή δύναται να αποκλείσει τους μαθητές ορισμένων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα ώστε να εξασφαλιστεί 
η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, ακόμα και σε πιλοτικό στάδιο.

Τροπολογία 53
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1α 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο θα πρέπει να καλύπτουν τα 
πλέον απαιτητικά κριτήρια ποιότητας, 
ήτοι να είναι κατά προτίμηση εποχής και 
να παράγονται σε τοπικό επίπεδο ή, στο 
μέτρο του δυνατού, εντός Κοινότητας.
Προτεραιότητα δίνεται στις αειφόρους 
παραγωγές.

Or. es

Τροπολογία 54
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 1α 
(νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα προϊόντα των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας, τα 
οποία θα παρέχονται στους μαθητές, 
επιλέγονται από τα κράτη μέλη ύστερα 
από σύσταση της Επιτροπής και 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
προώθησης των παραδοσιακών και 
παραγόμενων στην Κοινότητα φρούτων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διαδραματίζει ενοποιητικό ρόλο και μπορεί να καταρτίζει συστάσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ωστόσο, το δικαίωμα της απόφασης ανήκει στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το σχέδιο αυτό
προσφέρει την ευκαιρία στήριξης των παραδοσιακών φρούτων και των κοινοτικών παραγωγών 
καθώς οι εισαγωγές από τρίτες χώρες δημιουργούν τον κίνδυνο αύξησης των χρηματοδοτικών 
προσπαθειών που απαιτούνται για την εφαρμογή του σχεδίου.

Τροπολογία 55
Elisabeth Jeggle

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Η στρατηγική αυτή 
περιλαμβάνει τον καθορισμό της ομάδας 
στόχου και τη διάρκεια του σχεδίου, τον 
προσδιορισμό των προϊόντων, τη 
συχνότητα της διανομής και τα
συνοδευτικά μέτρα, με στόχο την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν την 
εθνική συγχρηματοδότηση του σχεδίου σε 
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τρίτους ιδιώτες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν τον τρόπο παροχής του μη κοινοτικού
μεριδίου της χρηματοδότησης. Εξάλλου, μαζί με τους γονείς, θα πρέπει να μπορούν και άλλα
τρίτα μέρη, π.χ. ο επιχειρηματικός κόσμος, να συμμετέχουν στην εθνική συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 56
Ilda Figueiredo

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εδαφικές και κλιματικές συνθήκες 
παραγωγής των οπωροκηπευτικών 
προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει
επίσης να διασφαλίζεται η κοινοτική 
προτίμηση για τα εν λόγω προϊόντα. Τα 
κράτη μέλη προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου, 
δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά της 
προσχολικής και της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, στα οποία τα φρούτα θα 
πρέπει να διανέμονται σε καθημερινή 
βάση και δωρεάν.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλισθεί για όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους και της
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της οικογένειάς τους, η ίδια ευκαιρία πρόσβασης στο παρόν 



PE411.926v01-00 40/49 AM\738252EL.doc

EL

σχέδιο. Στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι εδαφικές 
και κλιματικές συνθήκες παραγωγής των οπωροκηπευτικών, διασφαλίζοντας παράλληλα και 
την κοινοτική προτίμηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Τροπολογία 57
Constantin Dumitriu

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τους 
απαραίτητους για την εφαρμογή 
κοινοτικούς χρηματοδοτικούς πόρους και
τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή ένα αφετηριακό σημείο όσον αφορά τη
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων και να διασφαλίσουν την απαραίτητη συγχρηματοδότηση του 
σχεδίου.

Τροπολογία 58
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
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περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, τα
κράτη μέλη καθορίζουν μεταξύ άλλων:
- τα προς διανομή προϊόντα, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πρόκειται για προϊόντα εποχής 
και τοπικής παραγωγής·
- τις ηλικιακές ομάδες του δικαιούχου
σχολικού πληθυσμού·
- τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο σχέδιο.

Or. es

Τροπολογία 59
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Όπως
και στο σχέδιο για το σχολικό γάλα, τα
κράτη μέλη μπορούν να υποχρεώσουν 
τους γονείς να καταβάλουν το εθνικό 
μερίδιο της συγχρηματοδότησης για το 
σχέδιο. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης
να ενθαρρύνουν τους ασφαλιστές υγείας 
και τις τοπικές αρχές να συμβάλουν στο 
εθνικό μερίδιο της συγχρηματοδότησης.

Or. nl
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Τροπολογία 60
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων, τα κράτη μέλη
δίνουν προτεραιότητα στα σε τοπικό 
επίπεδο παραγόμενα παραδοσιακά 
οπωροκηπευτικά και στηρίζουν τα 
μικρότερα αγροκτήματα κατά την 
εφαρμογή του σχεδίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των οπωροκηπευτικών, τα γούστα των καταναλωτών διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών.

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τους στόχους που τίθενται στο άρθρο 33 της Συνθήκης. Για τη
σταθεροποίηση των αγορών, είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι πλέον ευάλωτοι παραγωγοί.

Τροπολογία 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Τα
συνοδευτικά μέτρα περιλαμβάνουν την
παροχή συμβουλών υγείας και διατροφής, 
ενημέρωσης σχετικά με τα ευεργετήματα
των φρούτων για την υγεία, κατάλληλης 
για την ηλικία των μαθητών, καθώς και 
ενημέρωσης σχετικά με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της βιολογικής 
καλλιέργειας.

Or. en

en

Τροπολογία 62
Ιωάννης Γκλαβάκης

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχέιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ 
ανά σχολικό έτος,

α) δεν υπερβαίνει τα 180 εκατομμύρια 
ευρώ ανά σχολικό έτος,

Or. el

Αιτιολόγηση

H κατανάλωση φρούτων μια φορά την εβδομάδα δεν επαρκεί ούτε για την αντιμετώπιση της 
παιδικής παχυσαρκίας ούτε και για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. 
Ιδίως στο ξεκίνημα του προγράμματος, θα πρέπει να διατεθούν σημαντικά κονδύλια στα κράτη 
μέλη ώστε να υλοποιήσουν αποτελεσματικά το πρόγραμμα, και να ενθαρρυνθούν οι 
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εμπλεκόμενοι φορείς από τα οφέλη του. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να διπλασιαστεί ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος.

Τροπολογία 63
Michl Ebner

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ 
ανά σχολικό έτος,

α) δεν υπερβαίνει τα 360 εκατομμύρια 
ευρώ ανά σχολικό έτος,

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο της τάξεως των 90 εκατομμυρίων ευρώ θα καθιστούσε δυνατή τη 
διανομή φρούτων μία ημέρα την εβδομάδα. Ωστόσο, από διατροφική άποψη, έχει αποδειχθεί
ότι, για την υγιή ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντική η καθημερινή κατανάλωση φρούτων. Κατά
συνέπεια, το πρόγραμμα κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία έχει νόημα μόνον εάν η διανομή 
φρούτων γίνεται τέσσερις φορές την εβδομάδα. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
το ανάλογο ποσό, από τα 90 εκατομμύρια στα 360 εκατομμύρια ευρώ.

Τροπολογία 64
Béla Glattfelder

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ 
ανά σχολικό έτος,

α) δεν υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια 
ευρώ ανά σχολικό έτος,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των υψηλών τιμών των τροφίμων, παραμένουν σημαντικά αχρησιμοποίητα κονδύλια στο
Κεφάλαιο 2 (γεωργικές δαπάνες).

Τροπολογία 65
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων
προμήθειας και των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75% 
των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

β) δεν υπερβαίνει τα έξοδα προμήθειας, τα 
συναφή έξοδα και τα συνοδευτικά μέτρα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

Or. es

Τροπολογία 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων 
προμήθειας και των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75%
των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

β) δεν υπερβαίνει το 60% των εξόδων 
προμήθειας και των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 95%
των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

Or. en
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Τροπολογία 67
María Isabel Salinas García

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των 
εξόδων προμήθειας και των συναφών 
εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, και

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των 
εξόδων προμήθειας, των συναφών εξόδων
και των αναγκαίων  συνοδευτικών 
μέτρων για την αποτελεσματικότητα του 
σχεδίου, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και

Or. es

Τροπολογία 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 3 -
στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την 
αντικατάσταση υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για οποιαδήποτε 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα 
οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την 
αντικατάσταση υφιστάμενης δημόσιας
χρηματοδότησης για οποιαδήποτε 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα 
οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται απλώς για διασάφηση που διευκρινίζει ότι το σημείο αυτό αφορά μόνον τις δημόσιες
χρηματοδοτήσεις, κάτι που φαίνεται να υπονοείται από την παρούσα διατύπωση. Πράγματι, η
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ιδιωτική χρηματοδότηση, π.χ. από δωρεές, δεν πρέπει να υπάγεται σε αυτό το σημείο.

Τροπολογία 69
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν 
θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία τα οποία σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο.

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της 
κατανάλωσης νωπών φρούτων στα 
σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά 
σχέδια προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία τα οποία σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.

Τροπολογία 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν 
θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία τα οποία σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο.

5. Το κοινοτικό σχέδιο προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν 
θίγει τυχόν χωριστά εθνικά σχέδια 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία τα οποία σέβονται το 
κοινοτικό δίκαιο. Τα πιλοτικά σχέδια που
διεξάγονται πειραματικά και επί χαμηλού
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αριθμού σχολικών ιδρυμάτων και για μια 
περιορισμένη χρονικά περίοδο, δεν 
θεωρούνται εθνικά σχέδια κατά την 
έννοια αυτών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 3, στοιχείο δ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να διευκρινίσει την έννοια «υπάρχον εθνικό σχέδιο», ώστε 
να διευκολύνει την εφαρμογή της αρχής της προσθετικότητας. Πράγματι, η Γαλλία διεξάγει, από
τη σχολική χρονιά του 2008, ένα πιλοτικό σχέδιο διανομής φρούτων στα σχολεία, το οποίο 
χρηματοδοτείται κατά 50% από δημόσια κονδύλια (οργανισμοί αυτοδιοίκησης) και κατά 50% 
από ιδιωτικά κεφάλαια (ιδίως από οργανισμούς πρόνοιας και ασφάλισης υγείας) σε έναν πολύ 
περιορισμένο αριθμό σχολικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία 71
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 1 - υποσημείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Μέρος ΙΙ - τίτλος Ι - κεφάλαιο ΙV - τμήμα ΙVα - υποτμήμα ΙΙα - Άρθρο 103ζ α - σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Κοινότητα δύναται επίσης να 
χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, μέτρα 
ενημέρωσης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που αφορούν το σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων 
συναφών μέτρων ευαισθητοποίησης και 
δικτύωσης.»·

6. Η Κοινότητα δύναται επίσης να 
χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, μέτρα 
ενημέρωσης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που αφορούν το σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης νωπών
φρούτων στα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένων συναφών μέτρων 
ευαισθητοποίησης και δικτύωσης.»·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα έχουν μικρότερη διατροφική αξία και θα πρέπει να
εξαιρεθούν από τον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου του στόχου για υγιεινότερη διατροφή των
παιδιών στην Ευρώπη, πρέπει να στηριχθεί η δωρεάν διανομή μόνο νωπών οπωροκηπευτικών.
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Τροπολογία 72
Esther De Lange

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Άρθρο 184 - σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο 
άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως 
από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση 
καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το 
σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά 
λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα 
κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου 
όσον αφορά την βελτίωση των 
διατροφικών συνηθειών των παιδιών.»

«6) πριν από την 31η Αυγούστου 2012 στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του 
σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία που προβλέπεται στο 
άρθρο 103ζα, συνοδευόμενη ενδεχομένως 
από κατάλληλες προτάσεις. Η έκθεση 
καλύπτει ιδίως την έκταση στην οποία το 
σχέδιο προώθησε την θέσπιση καλά 
λειτουργούντων σχεδίων προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία στα 
κράτη μέλη και τις επιπτώσεις του σχεδίου 
όσον αφορά την βελτίωση των 
διατροφικών συνηθειών των παιδιών:
- το κατά πόσον η επιλογή για εθνική
συγχρηματοδότηση, μέσω γονικής 
συνεισφοράς, επηρέασε ή όχι το εύρος και 
την αποτελεσματικότητα του σχεδίου·
- τη σημασία και τον αντίκτυπο των
εθνικών συνοδευτικών μέτρων, ιδίως τον
τρόπο με τον οποίο το σχέδιο προώθησης
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
και η ενημέρωση γύρω από μια υγιεινή 
διατροφή, που το συνοδεύει, εντάσσονται 
στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών.»

Or. nl
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