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Muudatusettepanek 8
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Liikmesriikidele tuleks 
subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 
sihtrühma määratlemisel lubada piisavat 
paindlikkust, et nad võiksid oma vajaduste 
kohaselt jagada koolides puuvilju 
võimalikult laiale kasutajaskonnale. Peale 
selle peaks kava õpetama noori tarbijaid 
hindama puu- ja köögivilju ning 
soodustama seega nende tarbimist 
tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

Or. de

Selgitus

Õpilasi puudutava vanusepiiri seadmine on otsus, mis tuleks igal juhul jätta liikmesriikide 
teha. 

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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava. 

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus võimalikult värskete, hooajaliste 
ning madala hinnaga saadavate puu- ja 
köögiviljade ning banaanitoodete 
jagamiseks õpilastele haridusasutustes on 
kooskõlas nende eesmärkidega. Peale selle 
peaks kava õpetama noori tarbijaid 
hindama puu- ja köögivilju ning 
soodustama seega nende tarbimist 
tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava. 

Or. it

Muudatusettepanek 10
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 



AM\738252ET.doc 5/44 PE411.926v01-00

ET

jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, tekitades õpilasi, 
lapsevanemaid ja õpetajaid kaasates 
mitmekordistava mõju ning suurendades 
seeläbi põllumajanduses saadavaid tulusid, 
mis on samuti üks ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Lisaks 
sellele võimaldab asutamislepingu artikli 
35 lõige b võtta ühise 
põllumajanduspoliitika raames teatavate 
toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

Or. es

Muudatusettepanek 11
Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
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asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava, ning ühendada need lisaks 
tervise- ja toitumisõpetuse 
komponentidega.

Or. de

Selgitus

Kui õpilastele jagatakse tooteid, tuleks neile anda ka teavet näiteks toiduvalmistamise viiside 
kohta, kuna see suurendaks toodete aktsepteerimist ja selle õpetlik mõju oleks pikaajaline.  

Muudatusettepanek 12
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puuviljade ja puuviljatoodete 
jagamiseks õpilastele haridusasutustes on 
kooskõlas nende eesmärkidega. Peale selle 
peaks kava õpetama noori tarbijaid 
hindama puuvilju ning soodustama seega 
nende tarbimist tulevikus, suurendades 
seeläbi põllumajanduses saadavaid tulusid, 
mis on samuti üks ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Lisaks 
sellele võimaldab asutamislepingu artikli 
35 lõige b võtta ühise 
põllumajanduspoliitika raames teatavate 
toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava, ning ergutada piirkondlike 
toodete, sealhulgas mägipiirkondade 
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toodete tarbimist.

Or. ro

Muudatusettepanek 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava. 

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus ühendusest pärit puu- ja 
köögiviljade ning banaanitoodete 
jagamiseks õpilastele haridusasutustes on 
kooskõlas nende eesmärkidega. Peale selle 
peaks kava õpetama noori tarbijaid 
hindama puu- ja köögivilju ning 
soodustama seega nende tarbimist 
tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava. 

Or. it

Selgitus

Määruse õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 33, milles loetletakse ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid, üks neist, nagu kõnealuses põhjenduses mainitakse, on 
suurendada põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu. 
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Muudatusettepanek 14
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning seetõttu peaks sellel olema 
väga positiivne mõju rahvatervisele ja 
laste vaesuse vastu võitlemisel, 
soodustades nende tarbimist tulevikus ja
suurendades seeläbi põllumajanduses 
saadavaid tulusid, mis on samuti üks ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärke. Lisaks 
sellele võimaldab asutamislepingu artikli 
35 lõige b võtta ühise 
põllumajanduspoliitika raames teatavate 
toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

Or. pt

Selgitus

Igapäevane puuviljade jagamine koolides aitab parandada ka toitumise ja sissetuleku osas 
ebasoodsamas olukorras olevatest peredest pärit laste toitumisstandardeid. 



AM\738252ET.doc 9/44 PE411.926v01-00

ET

Muudatusettepanek 15
Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

(2) Asutamislepingu artiklis 33 sätestatud 
ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid 
hõlmavad turgude stabiliseerimist ja 
varude kättesaadavust ning mõistlike 
tarbijahindade tagamist. Koolidele puuvilja 
jagamise kava raames antav ühenduse 
toetus ühendusest pärit puuviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes on kooskõlas nende 
eesmärkidega. Peale selle peaks kava 
õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja 
köögivilju ning soodustama seega nende 
tarbimist tulevikus, suurendades seeläbi 
põllumajanduses saadavaid tulusid, mis on 
samuti üks ühise põllumajanduspoliitika 
eesmärke. Lisaks sellele võimaldab 
asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
teatavate toodete tarbimise edendamiseks 
ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja 
jagamise kava.

Or. it

Muudatusettepanek 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Koolidele puuvilja jagamise kava 
tuleks selgelt määratleda ELi algatusena, 
mille eesmärk on võidelda noorte inimeste 
rasvumise vastu ja arendada nende 
maitse-eelistusi. Selle eesmärk peaks 
olema ka koos haridusprogrammide abiga 
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muuta lapsed teadlikeks aastaaegade 
vaheldumisest aasta jooksul. Seetõttu 
peaksid haridusasutused eelisjärjekorras 
jagama hooajalisi puuvilju, seades 
esikohale puuviljade mitmekesisuse, et 
lapsed saaksid avastada erinevaid 
maitseid.

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Mahepõllumajanduse 
arenguplaaniga tehakse ettepanek 
algatada mitmeaastane kogu ELi hõlmav 
informatsiooni- ja reklaamikampaania, et 
teavitada koole mahepõllunduse eelistest 
ja tõsta tarbijate mahetoodete alast 
teadlikkust ja äratundmisvõimet, 
sealhulgas ELi logo tundmist. Koolidele 
puuvilja jagamise kava peaks kõnealuseid 
eesmärke toetama, eriti 
mahepõllumajanduslikult kasvatatud 
puuviljade osas, ning täiendavad meetmed 
peaksid hõlmama mahepõllumajandusest 
teavitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 18
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama (6) Seega peaks ühendus rahastama
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teatavate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamist õpilastele haridusasutustes 
ning aitama kanda ka teatavaid logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulusid. Komisjon 
peaks kehtestama kava rakendamise 
tingimused.

teatavate tervislike puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamist õpilastele 
haridusasutustes ning aitama kanda ka 
teatavaid logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulusid, samuti rahastama täiendavaid 
meetmeid, mis on vajalikud nimetatud 
kava tulemuslikkuse tagamiseks. 
Komisjon peaks kehtestama kava 
rakendamise tingimused. Kavas 
sisalduvate toodete puhul tuleks 
eritähelepanu pöörata kvaliteedi ja 
säästlikkuse kriteeriumile: kõnealused 
tooted peavad vastama kõrgeimatele 
normidele ning olema eelistatavalt 
hooajalised ja kohalikku, või kui 
võimalik, siis ühenduse päritolu.

Or. es

Muudatusettepanek 19
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamist õpilastele haridusasutustes 
ning aitama kanda ka teatavaid logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulusid. Komisjon 
peaks kehtestama kava rakendamise 
tingimused.

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate tervislike puuviljatoodete ja 
töödeldud puuviljatoodete jagamist 
õpilastele haridusasutustes ning aitama 
kanda ka teatavaid logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulusid. Komisjon peaks 
kehtestama kava rakendamise tingimused.

Or. ro
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Muudatusettepanek 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamist õpilastele haridusasutustes 
ning aitama kanda ka teatavaid logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulusid. Komisjon 
peaks kehtestama kava rakendamise 
tingimused.

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate tervislike puu- ja köögiviljade 
ning banaanisektori toodete jagamist 
õpilastele haridusasutustes ning aitama 
kanda ka teatavaid logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulusid. Komisjon peaks 
kehtestama kava rakendamise tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori
toodete jagamist õpilastele haridusasutustes 
ning aitama kanda ka teatavaid logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulusid. Komisjon 
peaks kehtestama kava rakendamise 
tingimused.

(6) Seega peaks ühendus kaasrahastama 
teatavate tervislike ja värskete puu- ja 
köögiviljasektori toodete jagamist 
õpilastele haridusasutustes ning aitama 
kanda ka teatavaid logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulusid. Komisjon peaks 
kehtestama kava rakendamise tingimused.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  
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Muudatusettepanek 22
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia, mis 
hõlmaks ka sihtrühmade harimist. Samuti 
peaksid nad ette nägema kava tõhususe 
suurendamiseks vajalikud täiendavad 
meetmed. Liikmesriigid võivad lisada need 
meetmed harival viisil koolide tervise- ja 
toitumisõpetuse õppematerjalidesse. 

Or. nl

Muudatusettepanek 23
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
hariduse ja logistikaga seotud täiendavad 
meetmed.

Or. ro
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Muudatusettepanek 24
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

(7) Selleks et tagada koolidele värske
puuvilja jagamise kava nõuetekohane 
rakendamine, peaksid kavast huvitatud 
liikmesriigid töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade tasuta jagamist.  

Muudatusettepanek 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

(7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed ja komisjon peaks 
andma suunised käesoleva määruse 
rakendamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed.

7) Selleks et tagada koolidele puuvilja 
jagamise kava nõuetekohane rakendamine, 
peaksid kavast huvitatud liikmesriigid 
töötama eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja strateegia. 
Samuti peaksid nad ette nägema kava 
tõhususe suurendamiseks vajalikud 
täiendavad meetmed. Koolidele puuviljade 
jagamise kava rakendamisel tuleks 
võimalikult palju kohaldada 
subsidiaarsuse põhimõtet, jättes 
liikmesriikidele strateegiate koostamisel 
avara manööverdamisruumi. Lisaks 
põllumajandussektorile tuleks kaasata ka 
tervishoiu- ja haridusasutused.

Or. es

Muudatusettepanek 27
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks 
liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele puuvilja jagamise 
kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist. 
Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, 

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks liikmesriike 
ka julgustada andma toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks 
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele puuvilja jagamise 
kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist. 
Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, 
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ei tohiks see siiski asendada olemasolevate 
riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praegusi rahalisi vahendeid.

ei tohi see siiski asendada koolidele 
puuvilja jagamise olemasolevate kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praegusi riiklikke rahalisi 
vahendeid. Ühenduse rahalised vahendid 
peaksid olema täiendava loomuga ning 
olema reserveeritud uutele kavadele või 
olemasolevate kavade laiendamisele.

Or. nl

Muudatusettepanek 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks 
liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka 
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele puuvilja jagamise 
kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist. 
Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, 
ei tohiks see siiski asendada olemasolevate 
riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praegusi rahalisi vahendeid.

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks 
liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka 
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele puuvilja jagamise 
kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist. 
Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, 
ei tohiks see siiski asendada olemasolevate 
mitmeaastaste riiklike koolidele puuvilja 
jagamise kavade või muude koolidele 
puuvilja jagamise kavade praegusi rahalisi 
vahendeid.

Or. fr

Selgitus

 Eesmärk on täpsustada mõistet “olemasolev riiklik kava”, et võimaldada määruse eelnõus 
esildatud täiendavuse põhimõtte lihtsamat kasutust. 



AM\738252ET.doc 17/44 PE411.926v01-00

ET

Muudatusettepanek 29
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks 
liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka 
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele puuvilja jagamise 
kava ei tohiks piirata ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist. 
Ühenduse kava tegeliku mõju tagamiseks, 
ei tohiks see siiski asendada olemasolevate 
riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praegusi rahalisi vahendeid.

(8) Selleks et mitte piirata sarnaste riiklike 
meetmete üldist mõju, tuleks 
liikmesriikidel lubada toodete tarnimiseks 
ja sellega seotud kulude katmiseks anda ka 
riiklikku lisatoetust ning täiendavad 
meetmed ja koolidele värske puuvilja 
jagamise kava ei tohiks piirata ühegi 
eraldiseisva, ühenduse õigust austava 
riikliku koolidele puuvilja jagamise kava 
rakendamist. Ühenduse kava tegeliku mõju 
tagamiseks, ei tohiks see siiski asendada 
olemasolevate riiklike koolidele puuvilja 
jagamise kavade või muude koolidele 
puuvilja jagamise kavade praegusi rahalisi 
vahendeid.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  

Muudatusettepanek 30
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja 
kaasrahastamise ülemmäär ning kava 
jaoks antav ühenduse rahaline toetus

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse kindlaksmääratud ülemmäär, mis 
oleks kooskõlas iga liikmesriigi olukorra 
ja vajadustega. Kava tuleks lisada 
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tuleks lisada meetmete loetellu, mida võib 
rahastada Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 
21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1.

meetmete loetellu, mida võib rahastada 
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist, 
nagu on sätestatud nõukogu 21. juuni 2005. 
aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1. Kui üks või mitu 
liikmesriiki ei kasuta ühenduse 
rahastamist, võib asjaomased vahendid 
anda kasutamiseks teistele 
liikmesriikidele.

Or. pt

Selgitus

Võrdsuse tagamiseks liikmesriikide vahel tuleks igapäevast puuviljade jagamist koolides 
rahastada üksnes ühenduse vahenditest. 

Muudatusettepanek 31
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja 
kaasrahastamise ülemmäär ning kava 
jaoks antav ühenduse rahaline toetus tuleks 
lisada meetmete loetellu, mida võib 
rahastada Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 
21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1.

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse piisav ülemmäär ning kava jaoks 
antav ühenduse rahaline toetus tuleks 
lisada meetmete loetellu, mida võib 
rahastada Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 
21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1.

Or. es
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Muudatusettepanek 32
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja 
kaasrahastamise ülemmäär ning kava jaoks 
antav ühenduse rahaline toetus tuleks 
lisada meetmete loetellu, mida võib 
rahastada Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 
21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1.

(9) Eelarve mõistliku haldamise 
tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse 
toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja 
kaasrahastamise ülemmäär ning kava jaoks 
antav ühenduse rahaline toetus tuleks 
lisada meetmete loetellu, mida võib 
rahastada Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 
21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 
1290/2005[3] (ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) 
artikli 3 lõikes 1. Ühe või mitme 
liikmesriigi poolt püsivalt kasutamata 
jäetud ühenduse vahendid võib anda 
kasutamiseks teistele liikmesriikidele.

Or. nl

Muudatusettepanek 33
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et anda aega kava sujuva 
rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada 
alates 2009/2010. õppeaastast. Seda 
käsitlev aruanne tuleks esitada kolme 
aasta pärast.

(10) Selleks et anda aega kava sujuva 
rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada 
alates 2009/2010. õppeaastast. 
Liikmesriigid peaksid igal aastal teostama 
programmi rakendamise ja mõju 
hindamise ning komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule
kolme aasta pärast aruande.

Or. ro
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Selgitus

Liikmesriigid vastutavad programmi haldamise eest ning korrektse juhtimise tagamiseks tuleb 
neil seda regulaarselt hinnata, et teha vajalikke otsuseid.

Muudatusettepanek 34
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et anda aega kava sujuva 
rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada 
alates 2009/2010. õppeaastast. Seda 
käsitlev aruanne tuleks esitada kolme aasta 
pärast.

(10) Selleks et anda aega kava sujuva 
rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada 
alates 2009/2010. õppeaastast. Seda 
käsitlev aruanne tuleks esitada kolme aasta 
pärast. Kuna pikaajalisi tulemusi annab 
üksnes pikaajaline programm, on vajalik 
tagada programmi järelevalve ja 
hindamine, et mõõta selle tulemuslikkust 
ja soovitada võimalikke parandusi.

Or. es

Muudatusettepanek 35
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks 
ühendusel olema võimalik rahastada 
nõukogu 17. detsembri 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 3/2008 
(põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides) 
raames ka koolidele puuvilja jagamise kava 
ja selle eesmärkide üldsusele 
tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, 
seire- ja hindamismeetmeid ning sellega 
seotud võrgustikumeetmeid, ilma et see 

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks 
ühendusel olema võimalik rahastada 
nõukogu 17. detsembri 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 3/2008 
(põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides) 
raames ka koolidele värske puuvilja 
jagamise kava ja selle eesmärkide 
üldsusele tutvustamiseks rakendatavaid 
teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid 
ning sellega seotud võrgustikumeetmeid, 
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piiraks tema kaasrahastamise õigust, ning 
vajalikke täiendavaid meetmeid 
teadlikkuse tõstmiseks puu- ja köögiviljade 
tarbimise tervislikkusest.

ilma et see piiraks tema kaasrahastamise 
õigust, ning vajalikke täiendavaid 
meetmeid teadlikkuse tõstmiseks värskete
puu- ja köögiviljade tarbimise 
tervislikkusest.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  

Muudatusettepanek 36
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks 
ühendusel olema võimalik rahastada 
nõukogu 17. detsembri 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 3/2008 
(põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides) 
raames ka koolidele puuvilja jagamise kava 
ja selle eesmärkide üldsusele 
tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, 
seire- ja hindamismeetmeid ning sellega 
seotud võrgustikumeetmeid, ilma et see 
piiraks tema kaasrahastamise õigust, ning 
vajalikke täiendavaid meetmeid 
teadlikkuse tõstmiseks puu- ja köögiviljade 
tarbimise tervislikkusest.

(11) Et suurendada kava tõhusust, peaks 
ühendusel olema võimalik rahastada 
nõukogu 17. detsembri 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 3/2008 
(põllumajandussaaduste ja toodete 
teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 
kohta siseturul ja kolmandates riikides) 
raames ka koolidele puuvilja jagamise kava 
ja selle eesmärkide üldsusele 
tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, 
seire- ja hindamismeetmeid ning sellega 
seotud võrgustikumeetmeid, ilma et see 
piiraks tema kaasrahastamise õigust, ning 
vajalikke täiendavaid meetmeid 
teadlikkuse tõstmiseks puu- ja köögiviljade 
tarbimise tervislikkusest. Komisjoni jaoks 
on oluline viia kõnealuse kavaga seoses 
läbi kogu liitu hõlmav suur 
teavitamiskampaania.

Or. es
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Muudatusettepanek 37
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOOLIDELE PUUVILJA JAGAMISE 
KAVA

KOOLIDELE VÄRSKE PUUVILJA 
JAGAMISE KAVA

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  

Muudatusettepanek 38
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õpilastele puu- ja köögiviljade ning 
banaanitoodete jagamiseks antav toetus

Õpilastele puu- ja köögiviljade ning 
banaanide jagamiseks antav toetus

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  
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Muudatusettepanek 39
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust liikmesriikide poolt 
kindlaksmääratavate värskete puu- ja 
köögiviljatoodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes; toetust võib anda ka 
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks.

Or. en

Selgitus

Värsked tooted on palju tervislikumad kui töödeldud tooted. Puu- ja köögiviljade puhul erineb 
tarbijate maitse liikmesriigiti märgatavalt.

Muudatusettepanek 40
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt valitud 
ning liikmesriikide poolt täpsemalt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 



PE411.926v01-00 24/44 AM\738252ET.doc

ET

seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks. Komisjon ja 
liikmesriigid lähtuvad töödeldud puu- ja 
köögiviljade valikul tervisekriteeriumidest, 
näiteks töödeldud toodetes võimalikult 
vähesel määral sisalduvatest
mittelooduslikest ja ebatervislikest 
lisaainetest.

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate ning ELis toodetud 
puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja 
köögivilja- ning banaanisektori toodete 
jagamiseks õpilastele haridusasutustes; 
toetust võib anda ka teatavate logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulude katmiseks.

Or. fr

Selgitus

Pidades meeles tõsiasja, et kõnealuste sätete aluseks on ühise põllumajanduspoliitikaga 
seonduv aluslepingu artikkel 33, nagu põhjenduses 2 nimetatud, on muudatusettepaneku 
eesmärk sätestada koolilastele jagatavate puu- ja köögiviljade kohustuslik ELi päritolu, kuna 
see suurendab ühenduse toodete mõistmist ja tarbimist. WTO liikmesriikides (näiteks 
Ameerika Ühendriikides) leidub sarnaseid kavu, mille aluseks on omamaised varud.
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Muudatusettepanek 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate ning ühendusest 
pärinevate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes; toetust võib anda ka 
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks.

Or. it

Selgitus

Määruse õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikkel 33, milles loetletakse ühise 
põllumajanduspoliitika eesmärgid, üks neist, nagu põhjenduses 2 mainitakse, on suurendada 
põllumajandusega tegelevate inimeste isikutulu. 

Muudatusettepanek 43
Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate ning ühendusest 
pärinevate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
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banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes; toetust võib anda ka 
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks.

Or. it

Selgitus

La base giuridica di questo provvedimento è l’articolo 33 del Trattato CE riguardante le 
finalità della politica agricola comune tra le quali, come enunciato nel considerando in 
parola, vi è quella di provvedere al miglioramento dei redditi agricoli dei produttori.   

Questa proposta si inserisce, peraltro, nel contesto della riforma dell’organizzazione comune
di mercato dell’ortofrutta (reg. (CE) 1182/07) volta a potenziare la competitività del settore, 
l’orientamento al mercato e a contrastare il calo dei consumi.

Il programma proposto di promozione dell’ortofrutta nelle scuole contribuisce al 
conseguimento di tali obiettivi avvicinando i giovani alla frutta e incrementandone consumi.

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.

Muudatusettepanek 44
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate ning ühendusest 
pärinevate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes; toetust võib anda ka 
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
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kulude katmiseks.

Or. el

Selgitus

Kuna komisjoni ettepaneku eesmärk on suurendada puu- ja köögiviljade tarbimist, võiks 
pakutud kava toimida ka peamiselt eurooplaste sissetuleku suurendamise vahendina.

Muudatusettepanek 45
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja 
köögiviljasektori värskete toodete 
jagamiseks õpilastele haridusasutustes; 
toetust võib anda ka teatavate logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulude katmiseks.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade tasuta jagamist.  
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Muudatusettepanek 46
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Komisjoni kindlaksmääratud 
tingimustel antakse alates 2009/2010. 
õppeaastast ühenduse toetust komisjoni 
poolt kindlaksmääratavate puu- ja 
köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

(1) Komisjoni kindlaksmääratud 
tingimustel antakse alates 2009/2010. 
õppeaastast ühenduse toetust komisjoni 
poolt kindlaksmääratavate puuviljade ning 
töödeldud puuviljatoodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade,
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes, 
mahepõllumajanduslikult ja kohalikult 
kasvatatud puu- ja köögiviljadele 
pööratakse nende kättesaadavuse korral 
erilist tähelepanu; sellist toetust võib anda 
ka teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks.
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Or. en

Selgitus

Värsked puu- ja köögiviljad rikastavad laste toitumist. Seetõttu tuleks neile anda värskeid 
puu- ja köögivilju. Töödeldud puu- ja köögivilju, nagu konserveeritud ja magustatud puuvilju, 
ei tohiks koolidele puuvilja jagamise kava hõlmata. Hankekorraldajaid tuleks julgustada 
valima kohalikke ja mahepõllumajanduslikult kasvatud puu- ja köögivilju, kui need on 
kättesaadavad. Seepärast tuleks neil võimaldada nimetatud kvaliteediaspektide kaalumist ja 
mitte kohustada neid võtma vastu odavaimat pakkumist.

Muudatusettepanek 48
Willem Schuth

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes ja koolieelsetes 
asutustes; toetust võib anda ka teatavate 
logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, 
seire ja hindamisega seotud kulude 
katmiseks. Esmatähtsaks tuleks pidada 
kohalike toodete kasutamist, et vältida 
ebavajalikku transporti ja sellest tulenevat 
keskkonnareostust.  

Or. de

Selgitus

Puuvilju tuleks samuti anda lasteaialastele, sest ka nemad võiksid kavast kasu saada.

Pidades silmas ülemaailmseid probleeme kliimaga ja ELi kliimaeesmärke, tuleks ebavajalikku 
transporti vältida.
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Muudatusettepanek 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate ning võimalikult 
värskete, hooajaliste ja madala hinnaga 
saadavate puu- ja köögiviljade, töödeldud 
puu- ja köögivilja- ning banaanisektori 
toodete jagamiseks õpilastele 
haridusasutustes; toetust võib anda ka 
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks.

Or. it

Muudatusettepanek 50
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust antakse
ka teatavate logistika, jagamise, seadmete, 



AM\738252ET.doc 31/44 PE411.926v01-00

ET

seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulude katmiseks, samuti kava 
tulemuslikkuse tagamiseks vajalike 
kaasnevate meetmete rahastamiseks.

Or. es

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

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.  Komisjoni kindlaksmääratud
tingimustel antakse alates 2009/2010. 
õppeaastast ühenduse toetust komisjoni 
poolt kindlaksmääratavate puu- ja 
köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1.  Komisjoni kindlaksmääratud 
tingimustel antakse alates 2009/2010. 
õppeaastast ühenduse toetust komisjoni 
poolt kindlaksmääratavate puu- ja 
köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; kõnealune 
ühenduse toetus peab samuti katma
teatavate logistika, jagamise, seadmete, 
teavitamise, seire ja hindamisega seotud 
kulud.

Or. it

Selgitus

Koolidele puuvilja jagamise kava tulemuslikuks rakendamiseks on väga oluline, et ühenduse 
toetus kataks täiendavalt ka kõik logistikaga seonduvad lisakulud (nt vajalike automaatide 
ost), kuna vastasel juhul kantaks need üle koolide eelarvesse või õpilaste peredele. 
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Muudatusettepanek 52
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele haridusasutustes; toetust võib 
anda ka teatavate logistika, jagamise, 
seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega 
seotud kulude katmiseks.

1. Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel 
antakse alates 2009/2010. õppeaastast 
ühenduse toetust komisjoni poolt 
kindlaksmääratavate puu- ja köögiviljade, 
töödeldud puu- ja köögivilja- ning 
banaanisektori toodete jagamiseks 
õpilastele esimese astme haridusasutustes; 
toetust võib anda ka teatavate logistika, 
jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja 
hindamisega seotud kulude ning kava 
tulemuslikuks rakendamiseks vajalike 
kaasnevate meetmete katmiseks.

Or. el

Selgitus

Arvestades liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi, võib komisjoni esildatud 6–10aastaste 
kategooria mõnede haridusasutuste õpilased välja jätta ning seetõttu on asjakohane lisada 
kavva esimese astme haridusasutused. Ühenduse toetust tuleks samuti anda kõikidele kavaga 
seotud meetmetele, millega tagatakse selle tulemuslik rakendamine ka katsejärgus.

Muudatusettepanek 53
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kavaga hõlmatud tooted vastavad 
kõrgeimatele normidele ning on 
eelistatavalt hooajalised ja kohalikku, või 
kui võimalik, siis ühenduse päritolu.
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Eelkõige eelistatakse säästvaid tooteid.

Or. es

Muudatusettepanek 54
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lastele pakutavad puu- ja 
köögiviljad, töödeldud puu- ja köögivilja-
ning banaanisektori tooted valitakse 
liikmesriikide poolt komisjoni soovituse 
alusel ning arvestades vajadusega 
edendada traditsioonilisi ja ühenduses 
kasvatatavaid puuvilju.

Or. ro

Selgitus

Komisjonil on integreeriv roll ja ta võib anda soovitusi Euroopa tasandil. Otsustamisõigus on 
aga liikmesriikidel. Lisaks pakub kava võimalust toetada traditsiooniliste puuviljade 
kasvatajaid ja ühenduse tootjaid ajal, mil kolmandatest riikidest pärit impordi tõttu tuleb 
võib-olla suurendada rahalisi jõupingutusi kava elluviimiseks.   

Muudatusettepanek 55
Elisabeth Jeggle

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
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rakendamise strateegia. Samuti peaksid 
nad ette nägema kava tõhususe 
suurendamiseks vajalikud täiendavad 
meetmed.

rakendamise strateegia. Kava tõhususe 
suurendamiseks kehtestatakse strateegias 
sihtrühm, kava kestus, asjassepuutuvad 
tooted, jagamise sagedus ning täiendavad 
meetmed. Liikmesriigid võivad samuti 
määrata kava riikliku rahalise toetuse eest 
vastutama sõltumatu kolmanda osapoole.  

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema õigus otsustada, kuidas näha ette ühendusevälist osa 
rahastamisest. Sellegipoolest tuleb ka kolmandatel osapooltel (sh äriringkondadel) ja 
lapsevanematel võimaldada riiklikule osalisele finantseerimisele kaasaaitamist.

Muudatusettepanek 56
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid 
nad ette nägema kava tõhususe 
suurendamiseks vajalikud täiendavad 
meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia, võttes arvesse 
mullastiku- ja kliimatingimusi, milles 
puu- ja köögivilju kasvatatakse. Sellega 
seonduvalt kohaldatakse 
asjassepuutuvatele toodetele ühenduse 
eelistamist. Samad liikmesriigid peaksid 
samuti ette nägema kava tõhususe 
suurendamiseks vajalikud täiendavad 
meetmed, pidades esmatähtsaks 
koolieelikuid ja algklasside õpilasi, kellele 
tuleks tasuta puuvilju jagada iga päev. 

Or. pt
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Selgitus

Kõik koolilapsed peaksid kavale võrdselt juurde pääsema, sõltumata vanusest ja nende 
perekonna sotsiaalsetest või majanduslikest tingimustest. Kavas tuleks samuti arvestada 
mullastiku- ja kliimatingimustega, milles puu- ja köögivilja kasvatatakse ning tagada 
ühenduse eelistamine.

Muudatusettepanek 57
Constantin Dumitriu

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava rakendamiseks 
vajalikud ühenduse ja riiklikud rahalised 
vahendid ning võtma kava tõhususe 
suurendamiseks vajalikud täiendavad 
meetmed.

Or. ro

Selgitus

Liikmesriigid peavad seoses rahaliste vahendite jaotusega andma komisjonile lähtepunkti 
ning muretsema kavaks vajaliku kaasfinantseerimise. 

Muudatusettepanek 58
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

Käesoleva strateegia raames määravad 
liikmesriigid muu hulgas kindlaks 
järgmise:
– jagatavad tooted, võttes arvesse 
asjassepuutuvaid hooajalisi ja kohalikke 
tooteid;
– kavast kasu saavate koolide õpilaskonna 
vanuserühmad;
– kavas osalevad koolid.

Or. es

Muudatusettepanek 59
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed. Nagu 
koolipiimatoetuse kava puhul, võivad 
liikmesriigid nõuda lapsevanematelt, et 
nad kataksid kava riikliku 
kaasfinantseerimise osa. Samuti võivad 
liikmesriigid ergutada tervisekindlustusi 
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ja kohalikke asutusi toetama riikliku 
kaasfinantseerimise osa maksmist.

Or. nl

Muudatusettepanek 60
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed. Vastavalt 
objektiivsetele kriteeriumidele eelistavad 
liikmesriigid kava rakendamisel 
kohalikult kasvatatud traditsioonilisi puu-
ja köögivilju ning toetavad väiksemaid 
põllumajandusettevõtteid.

Or. en

Selgitus

Puu- ja köögiviljade puhul erineb tarbijate maitse liikmesriigiti märgatavalt.

Muudatusettepanek on kooskõlas asutamislepingu artiklis 33 sätestatud eesmärkidega. 
Turgude stabiliseerimiseks on vaja toetada kõige haavatavamaid tootjaid.

Muudatusettepanek 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed.

2. Liikmesriigid, kes soovivad kavas 
osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või 
piirkondlikul tasandil välja töötama selle 
rakendamise strateegia. Samuti peaksid nad 
ette nägema kava tõhususe suurendamiseks 
vajalikud täiendavad meetmed. Kaasnevad 
meetmed hõlmavad tervise- ja 
toitumisalase nõu pakkumist, teabe 
andmist õpilaste vanusele vastavate 
puuviljade tervislike omaduste ning 
samuti mahepõllunduse iseärasuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Ioannis Gklavakis

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ei ületa 90 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

a) ei ületa 180 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

Or. el

Selgitus

Puuvilja söömisest üks kord nädalas ei piisa laste rasvumise probleemi lahendamiseks ega 
laste toitumisharjumuste parandamiseks. Eelkõige kava alguses tuleks liikmesriike ulatuslikult 
rahastada, et nad rakendaksid kava tulemuslikult ja asjassepuutuvad organisatsioonid 
saaksid kava kasulikkusest julgustust. Seepärast tuleks kava eelarve kahekordistada.
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Muudatusettepanek 63
Michl Ebner

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ei ületa 90 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

a) ei ületa 360 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

Or. de

Selgitus

Kui rahaline piirang on 90 miljonit eurot, saab puuvilja jagada ühel päeval nädalas. 
Toitumise seisukohast on aga tõendatud tõsiasi see, et igapäevane puuvilja tarbimine on 
oluline tervisliku arengu seisukohast. Koolidele puuvilja jagamise kaval ei ole seega palju 
mõtet, kui puuvilja ei jagata neljal päeval nädalas. Seepärast tuleks eelarvet suurendada 90 
miljonilt eurolt 360 miljonile eurole.

Muudatusettepanek 64
Béla Glattfelder

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ei ületa 90 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

a) ei ületa 500 miljonit eurot õppeaasta 
kohta,

Or. en

Selgitus

Kõrge toiduhinna tõttu on II rubriiki (põllumajanduskulud) jäänud olulisel määral 
kasutamata vahendeid.
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Muudatusettepanek 65
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ei ületa 50 % lõikes 1 osutatud tarnimise 
ning sellega seotud kuludest ega 75 % 
kõnealustest kuludest piirkondades, mis 
on lähenemiseesmärgi alusel 
abikõlblikud,

b) ei ületa lõikes 1 osutatud tarnimise ning 
sellega seotud kulusid ega kaasnevate 
meetmete kulusid,

Or. es

Muudatusettepanek 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ei ületa 50 % lõikes 1 osutatud tarnimise 
ning sellega seotud kuludest ega 75 %
kõnealustest kuludest piirkondades, mis on 
lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikud,

b) ei ületa 60 % lõikes 1 osutatud tarnimise 
ning sellega seotud kuludest ega 95 %
kõnealustest kuludest piirkondades, mis on 
lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikud,

Or. en

Muudatusettepanek 67
María Isabel Salinas García

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt c 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hõlmab ainult lõikes 1 osutatud 
tarnimise ja sellega seotud kulusid, ning

c) hõlmab ainult lõikes 1 osutatud 
tarnimise ja sellega seotud kulusid ning 
kava tulemuslikkuse tagamiseks vajalike 
kaasnevate meetmete kulusid, ning

Or. es

Muudatusettepanek 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) seda ei tohi kasutada olemasolevate 
riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praeguste rahaliste vahendite
asendamiseks.

d) seda ei tohi kasutada olemasolevate 
riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade 
või muude koolidele puuvilja jagamise 
kavade praeguse riikliku rahastamise
asendamiseks.

Or. fr

Selgitus

 Muudatusettepanekus täpsustatakse teksti selles osas, et punkti d kohaldatakse üksnes 
riiklikule rahastamisele, nagu sellele ilmselt viitab praegune sõnastus. Erasektori vahenditest 
(näiteks annetuste kaudu) rahastamist ei tohiks punkt d mõjutada.

Muudatusettepanek 69
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koolidele puuvilja jagamise ühenduse 
kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse 
õigust austava riikliku koolidele puuvilja 
jagamise kava rakendamist.

5. Koolidele värske puuvilja jagamise 
ühenduse kava ei piira ühegi eraldiseisva, 
ühenduse õigust austava riikliku koolidele 
puuvilja jagamise kava rakendamist.

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade jagamist.  

Muudatusettepanek 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koolidele puuvilja jagamise ühenduse 
kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse 
õigust austava riikliku koolidele puuvilja 
jagamise kava rakendamist.

5. Koolidele puuvilja jagamise ühenduse 
kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse 
õigust austava riikliku koolidele puuvilja 
jagamise kava rakendamist. Katseprojekte, 
mida viiakse läbi eksperimendi korras 
vähestes haridusasutustes ja piiratud aja 
jooksul, ei loeta lõike 3 punktis d osutatud 
riiklikeks kavadeks.

Or. fr

Selgitus

 Eesmärk on täpsustada mõistet “olemasolev riiklik kava”, et võimaldada täiendavuse 
põhimõtte lihtsamat kasutust. Prantsusmaa on alates kooliaastast 2008 korraldanud 
puuviljade jagamise katseprojekti loetud koolides, 50 % ulatuses rahastatakse seda riiklikest 
vahenditest (kohalikud ja piirkondlikud asutused) ja teise 50 % ulatuses erasektori 
vahenditest (muu hulgas ennetamisega tegelevad asutused ja tervisekindlustusasutused). 



AM\738252ET.doc 43/44 PE411.926v01-00

ET

Muudatusettepanek 71
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
II osa – I jaotis – IV peatükk – IVa jagu – IIa alajagu – artikkel 103ga – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühendus võib määruse (EÜ) nr 
1290/2005 artikli 5 alusel rahastada ka 
koolidele puuvilja jagamise kavaga seotud 
teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid, 
sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada 
sellest üldsust, ning võrgustiku loomise 
meetmeid.”;

6. Ühendus võib määruse (EÜ) nr 
1290/2005 artikli 5 alusel rahastada ka 
koolidele värske puuvilja jagamise kavaga 
seotud teavitamis-, seire- ja 
hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille 
eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning 
võrgustiku loomise meetmeid.”;

Or. pt

Selgitus

Töödeldud puu- ja köögiviljatoodetel on väiksem toiteväärtus ning need tuleks käesolevast 
määrusest välja jätta. Võttes arvesse, et eesmärk on saavutada Euroopa laste tervislikum 
toitumine, tuleks toetada üksnes värskete puu- ja köögiviljade tasuta jagamist.  

Muudatusettepanek 72
Esther De Lange

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1234/2007
Artikkel 184 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) enne 31. augustit 2012 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule artikliga 103ga 
ettenähtud koolidele puuvilja jagamise 
kava rakendamise kohta, millele on 
vajaduse korral lisatud asjakohased 
ettepanekud. Aruanne peaks eelkõige 
kajastama seda, kuidas on kõnealune kava 
soodustanud liikmesriikides tõhusa 

6) enne 31. augustit 2012 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule artikliga 103ga 
ettenähtud koolidele puuvilja jagamise 
kava rakendamise kohta, millele on 
vajaduse korral lisatud asjakohased 
ettepanekud. Aruanne peaks eelkõige 
kajastama järgmist:
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koolidele puuvilja jagamise kava 
kasutuselevõtmist ja kuidas see on 
mõjutanud laste toitumisharjumusi.

– kuidas on kõnealune kava soodustanud 
liikmesriikides tõhusa koolidele puuvilja 
jagamise kava kasutuselevõtmist ja kuidas 
see on mõjutanud laste toitumisharjumusi;

– kuidas on riikliku kaasfinantseerimise 
valik lastevanemate panuse näol 
mõjutanud kavast teavitamist ja kava 
mõjusust; 
– riiklike kaasnevate meetmete 
asjakohasust ja mõju, eelkõige viisi, 
kuidas koolidele puuvilja jagamise kava ja 
sellega kaasnev teave tervisliku toitumise 
kohta on ühendatud riikliku õppekavaga;

Or. nl
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