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Pakeitimas 8
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Kaip reikalaujama 
pagal subsidiarumo principą valstybėms 
narėms, kai jos nustato tikslines grupes, 
turi būti leidžiama veikti pakankamai 
lanksčiai, kad jos galėtų, atsižvelgdamos į 
savo poreikius, tiekti vartoti mokyklose 
skirtus vaisius kiek įmanoma daugiau 
vartotojų. Be to, programa jaunieji 
vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius ir 
daržoves, taigi ateityje padidėtų jų 
vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos ir 
būtų veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP 
tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 
straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją 
žemės ūkio politiką galima numatyti 
bendras priemones tam tikrų produktų 
vartojimui skatinti, kaip antai vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programą.

Or. de

Pagrindimas

Mokinių skirstymas į amžiaus grupes – tai sprendimas, kurį visais atvejais turėtų priimti 
valstybės narės. 

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų, kurie 
turi būti kiek įmanoma šviežesni, 
sezoniniai ir prieinami mažomis kainomis,
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

Or. it

Pakeitimas 10
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
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mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, įtraukus mokinius, tėvus ir 
mokytojus vartotojų skaičius kelis kartus 
padidėtų, taip pat išaugtų žemės ūkio 
pajamos ir būtų veiksmingiau siekiama 
vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

Or. es

Pakeitimas 11
Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas,
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
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antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuri turėtų būti 
derinama su papildoma švietimo 
programa sveikatos ir mitybos klausimais.

Or. de

Pagrindimas

Kai mokiniams tiekiami produktai, jiems taip pat turi būti teikiama informacija apie, 
pavyzdžiui, jų paruošimo būdus, nes produktai būtų labiau priimtinesni ir būtų daromas 
ilgalaikis didaktinis poveikis. 

Pakeitimas 12
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių ir vaisių produktų tiekimas 
moksleiviams į švietimo įstaigas, atitiktų 
tokius tikslus. Be to, programa jaunieji 
vartotojai būtų skatinami vertinti vaisius, 
taigi ateityje padidėtų jų vartojimas, 
išaugtų žemės ūkio pajamos ir būtų 
veiksmingiau siekiama vieno iš BŽŪP 
tikslų. Be to, kaip numatyta Sutarties 35 
straipsnio b punkte, įgyvendinant bendrąją 
žemės ūkio politiką galima numatyti 
bendras priemones tam tikrų produktų
vartojimui skatinti, kaip antai vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programą, 
ir regionų produktų, įskaitant ir kalnuotų 
vietovių produktus, vartojimui skatinti ir 
stimuliuoti;

Or. ro
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Pakeitimas 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą. 

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
Bendrijos kilmės vaisių, daržovių ir 
bananų produktų tiekimas moksleiviams į 
švietimo įstaigas, atitiktų tokius tikslus. Be 
to, programa jaunieji vartotojai būtų 
skatinami vertinti vaisius ir daržoves, taigi 
ateityje padidėtų jų vartojimas, išaugtų 
žemės ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau 
siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip 
numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą. 

Or. it

Pagrindimas

Šio reglamento teisinis pagrindas – EB sutarties 33 straipsnis, kuriame nurodyti Bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslai, o vienas iš šių tikslų – šioje konstatuojamoje dalyje nurodytas 
tikslas didinti žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas. 
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Pakeitimas 14
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi būtų daromas 
didelis teigiamas poveikis visuomenės 
sveikatai ir kovai su vaikų skurdu, ateityje 
padidėtų jų vartojimas, ir išaugtų žemės 
ūkio pajamos ir būtų veiksmingiau 
siekiama vieno iš BŽŪP tikslų. Be to, kaip 
numatyta Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

Or. pt

Pagrindimas

Kasdieninis vaisių mokyklose dalijimas prisidėtų prie vaikų iš nedaug uždirbančių ir 
neišgalinčių gerai maitintis šeimų mitybos gerinimo. 
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Pakeitimas 15
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
parama pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą, kuria remiamas 
vaisių, daržovių ir bananų produktų 
tiekimas moksleiviams į švietimo įstaigas, 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

(2) Sutarties 33 straipsnyje nustatyti BŽŪP 
tikslai – tai apima rinkų stabilizavimas, 
produkcijos tiekimo garantavimas ir 
vartotojams priimtinų tiekiamos 
produkcijos kainų užtikrinimas. Bendrijos 
pagalba pagal vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą Bendrijos kilmės 
vaisių ir bananų produktų tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas paremti 
atitiktų tokius tikslus. Be to, programa 
jaunieji vartotojai būtų skatinami vertinti 
vaisius ir daržoves, taigi ateityje padidėtų 
jų vartojimas, išaugtų žemės ūkio pajamos 
ir būtų veiksmingiau siekiama vieno iš 
BŽŪP tikslų. Be to, kaip numatyta 
Sutarties 35 straipsnio b punkte, 
įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką 
galima numatyti bendras priemones tam 
tikrų produktų vartojimui skatinti, kaip 
antai vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą.

Or. it

Pakeitimas 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programa turi būti 
apibrėžiama kaip ES iniciatyva, kurią 
įgyvendinant siekiama kovoti su jaunimo 
nutukimu ir lavinti jo skonio pojūtį. Ši 
programa taip pat turi būti skirta, 
naudojant atitinkamas švietimo 
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programas, vaikų metų laikų kaitos 
suvokimui ugdyti. Siekdamos šio tikslo, už 
švietimą atsakingos valdžios institucijos 
turi teikti pirmenybę sezoninių vaisių 
dalijimui ir visų pirma skatinti dalinti 
įvairius vaisius, kad vaikai galėtų atrasti 
skirtingą skonį.

Or. fr

Pakeitimas 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Įgyvendinant ekologinės žemdirbystės 
veiksmų planą siūloma vykdyti 
daugiametę ES masto informacinę ir 
reklaminę kampaniją, kad kelerius metus 
mokiniai būtų informuojami apie 
ekologinės žemdirbystės privalumus, būtų 
ugdomas vartotojų sąmoningumas, 
ekologiški produktai būtų geriau 
atpažįstami, įskaitant ES ženklą. 
Įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programą turi būti siekiama 
šių tikslų, ypač susijusių su ekologiškais 
vaisias, o papildomos priemonės turi 
apimti informacijos apie ekologišką 
žemdirbystę teikimą.

Or. en

Pakeitimas 18
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų (6) Bendrijos parama skiriama tam tikrų 
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skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
sektorių produktų tiekimui moksleiviams į 
švietimo įstaigas, taip pat su tuo 
susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų sektorių produktų 
tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, 
taip pat su tuo susijusioms logistikos, 
dalijimo, įrangos, komunikacijos, 
stebėjimo ir vertinimo, taip pat papildomų 
priemonių, reikalingų programos 
veiksmingumui užtikrinti, išlaidoms 
finansuoti. Komisija turėtų nustatyti 
programos sąlygas. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti produktų, kuriems taikoma 
ši programa, kokybės ir tvarumo 
kriterijams, nes jie turi atitikti pačius 
griežčiausius standartus ir, pageidautina, 
kad jie būtų sezoniniai ir pagaminti 
vietoje arba, jei įmanoma, Bendrijoje. 

Or. es

Pakeitimas 19
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių,
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
sektorių produktų tiekimui moksleiviams į 
švietimo įstaigas, taip pat su tuo 
susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų sveikatai naudingų
vaisių produktų ir perdirbtų vaisių 
produktų tiekimui moksleiviams į švietimo 
įstaigas, taip pat su tuo susijusioms 
logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

Or. ro
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Pakeitimas 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų 
sektorių produktų tiekimui moksleiviams į 
švietimo įstaigas, taip pat su tuo 
susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų sveikatai naudingų
vaisių ir daržovių bei bananų sektorių 
produktų tiekimui moksleiviams į švietimo 
įstaigas, taip pat su tuo susijusioms 
logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 21
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų vaisių ir daržovių, 
perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų
sektorių produktų tiekimui moksleiviams į 
švietimo įstaigas, taip pat su tuo 
susijusioms logistikos, dalijimo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms bendrai finansuoti. Komisija 
turėtų nustatyti programos sąlygas.

(6) Todėl Bendrijos parama turėtų būtų 
skiriama tam tikrų sveikatai naudingų
šviežių vaisių ir daržovių sektorių produktų 
tiekimui moksleiviams į švietimo įstaigas, 
taip pat su tuo susijusioms logistikos, 
dalijimo, įrangos, komunikacijos, 
stebėjimo ir vertinimo išlaidoms bendrai 
finansuoti. Komisija turėtų nustatyti 
programos sąlygas.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  
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Pakeitimas 22
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją, kuri taip pat apimtų tikslinių 
grupių švietimą. Valstybės narės taip pat 
turėtų nustatyti papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų sėkminga. 
Valstybės narės gali švietimo tikslais 
įtraukti šias priemones į mokyklų 
sveikatos ir mitybos mokymo programas. 

Or. nl

Pakeitimas 23
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas švietimo ir logistikos
priemones, kurių reikia, kad programa būtų 
sėkminga.

Or. ro
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Pakeitimas 24
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą šviežių
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programos įgyvendinimą, norinčios ja 
pasinaudoti valstybės narės turėtų prieš tai 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu 
parengti strategiją. Valstybės narės taip pat 
turėtų nustatyti papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų sėkminga.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga, o 
Komisija turi parengti šio reglamento 
įgyvendinimo gaires.

Or. en
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Pakeitimas 26
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga.

(7) Siekiant užtikrinti tvarkingą vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programos 
įgyvendinimą, norinčios ja pasinaudoti 
valstybės narės turėtų prieš tai nacionaliniu 
arba regioniniu lygmeniu parengti 
strategiją. Valstybės narės taip pat turėtų 
nustatyti papildomas priemones, kurių 
reikia, kad programa būtų sėkminga. 
Įgyvendinant šią vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programą, reikia 
dėti visas pastangas, kad būtų laikomasi 
subsidiarumo principo ir kad valstybės 
narės, rengdamos savo strategijas, turėtų 
daug įvairių galimybių veikti. Taip pat 
reikia įtraukti žemės ūkio sektorių ir 
sveikatos apsaugos bei švietimo 
institucijas.

Or. es

Pakeitimas 27
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis,
valstybėms narėms taip pat turėtų būti
leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą 
produktų tiekimui ir su tuo susijusioms 
išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o 
Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programos neturėtų niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis, valstybės 
narės taip pat turėtų būti skatinamos skirti 
papildomą nacionalinę pagalbą produktų 
tiekimui ir su tuo susijusioms išlaidoms bei 
papildomoms priemonėms, o Bendrijos 
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programos neturėtų niekaip apriboti jokių 
atskirų nacionalinių vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programų, kuriomis 
nepažeidžiama Bendrijos teisė. Tačiau, kad 
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Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos 
programos poveikis, šia programa neturėtų
būti pakeistas esamas nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų 
ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimas.

būtų užtikrintas Bendrijos programos 
poveikis, šia programa neprivalo būti 
pakeistas esamas nacionalinis vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų 
ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimas. Bendrijos finansavimas turi 
būti papildomojo pobūdžio ir skirtas 
naujoms programoms arba esamų 
programų plėtrai finansuoti.

Or. nl

Pakeitimas 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis, 
valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą 
produktų tiekimui ir su tuo susijusioms 
išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o 
Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programos neturėtų niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.
Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos 
programos poveikis, šia programa neturėtų 
būti pakeistas esamas nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų 
ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimas.

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis, 
valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą 
produktų tiekimui ir su tuo susijusioms 
išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o 
Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programos neturėtų niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.
Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos 
programos poveikis, šia programa neturėtų 
būti pakeistas esamas daugiamečių
nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programų ar kitų mokykloms 
taikomų paskirstymo programų, pagal 
kurias skirstomi ir vaisiai, finansavimas.

Or. fr

Pagrindimas

 Tikslas – patikslinti „esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programų“sąvoką, kad būtų galima lengviau taikyti šiame pasiūlyme dėl reglamento siūlomą 
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papildomumo principą. 

Pakeitimas 29
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis, 
valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą 
produktų tiekimui ir su tuo susijusioms
išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o 
Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programos neturėtų niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.
Tačiau, kad būtų užtikrintas Bendrijos 
programos poveikis, šia programa neturėtų 
būti pakeistas esamas nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų 
ar kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimas.

(8) Kad nebūtų ribojamas bendras panašių 
nacionalinių priemonių poveikis, 
valstybėms narėms taip pat turėtų būti 
leista skirti papildomą nacionalinę pagalbą 
produktų tiekimui ir su tuo susijusioms 
išlaidoms bei papildomoms priemonėms, o 
Bendrijos šviežių vaisių vartojimo
skatinimo mokyklose programos neturėtų 
niekaip apriboti jokių atskirų nacionalinių 
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programų, kuriomis nepažeidžiama 
Bendrijos teisė. Tačiau, kad būtų 
užtikrintas Bendrijos programos poveikis, 
šia programa neturėtų būti pakeistas 
esamas nacionalinių vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programų ar kitų 
mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimas.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  
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Pakeitimas 30
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą 
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir 
didžiausią bendro finansavimo normą, o 
Bendrijos finansinį įnašą į programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą.

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą 
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą,
atsižvelgiant į aplinkybes ir kiekvienos 
valstybės narės poreikius. Programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą. Jei viena ar daugiau 
valstybių narių nenorėtų pasinaudoti 
Bendrijos finansavimu, atitinkama lėšų 
dalis galėtų būti pervedama kitoms 
valstybėms, kurią jos galėtų naudoti savo 
reikmėms.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybių narių lygybės principo, kasdieninis vaisių 
mokyklose dalijimas turėtų būti finansuojamas tik iš Bendrijos lėšų. 

Pakeitimas 31
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir 
didžiausią bendro finansavimo normą, o 
Bendrijos finansinį įnašą į programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti pakankamą
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą, o 
Bendrijos finansinį įnašą į programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
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ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą.

1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą.

Or. es

Pakeitimas 32
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą 
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir 
didžiausią bendro finansavimo normą, o 
Bendrijos finansinį įnašą į programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą.

(9) Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto 
valdymą, reikėtų nustatyti fiksuotą 
aukščiausią Bendrijos pagalbos ribą ir 
didžiausią bendro finansavimo normą, o 
Bendrijos finansinį įnašą į programą 
reikėtų įtraukti į priemonių, kurios atitinka 
2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės 
ūkio politikos finansavimo[3] 3 straipsnio 
1 dalyje nustatyto EŽŪGF finansavimo 
reikalavimus, sąrašą. Bet kurios vienos ar 
daugiau valstybių narių nuolat 
nepanaudojamos Bendrijos lėšos gali būti 
pervedamos kitoms valstybėms narėms ir 
išleidžiamos tose valstybėse narėse.

Or. nl

Pakeitimas 33
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko 
sklandžiam programos įgyvendinimui, ji 
turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 
mokykliniais metais. Jos ataskaita turėtų 
būti teikiama po trejų metų.

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko 
sklandžiam programos įgyvendinimui, ji 
turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 
mokykliniais metais. Valstybės narės turi 
kasmet atlikti programos įgyvendinimo ir 
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jos poveikio vertinimą, o po trejų metų
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
turi pateikti ataskaitą.

Or. ro

Pagrindimas

Valstybės narės atsako už programos administravimą ir kad valstybės narės galėtų teisingai 
valdyti joms reikės nuolatos vertinti šią programą, kad būtų galima priimti reikiamus 
sprendimus.

Pakeitimas 34
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko 
sklandžiam programos įgyvendinimui, ji 
turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 
mokykliniais metais. Jos ataskaita turėtų 
būti teikiama po trejų metų.

(10) Siekiant skirti pakankamai laiko 
sklandžiam programos įgyvendinimui, ji 
turėtų būti pradėta įgyvendinti 2009–2010 
mokykliniais metais. Jos ataskaita turėtų 
būti teikiama po trejų metų. Kadangi tik 
ilgalaikė programa duotų ilgalaikės 
naudos, būtina užtikrinti šios programos 
stebėseną ir vertinimą, kad būtų galima 
nustatyti jos veiksmingumą ir pasiūlyti 
galimus jos tobulinimo būdus.

Or. es

Pakeitimas 35
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, 
Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, kuriomis būtų informuojama 

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, 
Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, kuriomis būtų informuojama 
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apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programą bei jos tikslus ir apie ryšių 
mezgimo priemones, susijusias su 
programa, nepažeisdama savo įgaliojimų 
pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio 
produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse bendrai finansuoti 
būtinas papildomas priemones, skirtas 
informuoti apie vaisių ir daržovių 
vartojimo naudą sveikatai.

apie šviežių vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programą bei jos tikslus ir apie 
ryšių mezgimo priemones, susijusias su 
programa, nepažeisdama savo įgaliojimų 
pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio 
produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse bendrai finansuoti 
būtinas papildomas priemones, skirtas 
informuoti apie šviežių vaisių ir daržovių 
vartojimo naudą sveikatai.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 36
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, 
Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, kuriomis būtų informuojama 
apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programą bei jos tikslus ir apie ryšių 
mezgimo priemones, susijusias su 
programa, nepažeisdama savo įgaliojimų 
pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio 
produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse bendrai finansuoti 
būtinas papildomas priemones, skirtas 
informuoti apie vaisių ir daržovių 
vartojimo naudą sveikatai.

(11) Kad programa būtų veiksmingesnė, 
Bendrija turėtų turėti galimybę finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, kuriomis būtų informuojama 
apie vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programą bei jos tikslus ir apie ryšių 
mezgimo priemones, susijusias su 
programa, nepažeisdama savo įgaliojimų 
pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio 
produktams skirtų informavimo ir 
skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse bendrai finansuoti 
būtinas papildomas priemones, skirtas 
informuoti apie vaisių ir daržovių 
vartojimo naudą sveikatai. Labai svarbu, 
kad Komisija Sąjungos mastu vykdytų 
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didelę šios programos reklamos 
kampaniją.

Or. es

Pakeitimas 37
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO 
MOKYKLOSE PROGRAMA

ŠVIEŽIŲ VAISIŲ VARTOJIMO 
SKATINIMO MOKYKLOSE 

PROGRAMA

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 38
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 
antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba vaisių, daržovių ir bananų
produktų tiekimui moksleiviams

Pagalba vaisių, daržovių ir bananų tiekimui 
moksleiviams

Or. pt
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Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 39
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Regulation (EC) No 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų šviežių vaisių 
ir daržovių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti valstybės narės, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Švieži produktai daug sveikesni negu perdirbti. Vaisių ir daržovių atveju, valstybių narių 
vartotojų skoniai labai skiriasi.

Pakeitimas 40
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Regulation (EC) No 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba Komisijos atrinktų
vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų detaliai aprašyti valstybės 
narės, tiekimui moksleiviams į švietimo 
įstaigas; ji taip pat gali būti skiriama tam 
tikroms su tuo susijusioms logistikos, 
skirstymo, įrangos, komunikacijos, 
stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti.
Komisija ir valstybės narės, 
vadovaudamosi sveikatingumo kriterijais, 
pavyzdžiui, mažiausias įmanomas 
nenatūralių ir sveikatai kenksmingų 
priedų perdirbtuose produktuose kiekis, 
atrenka perdirbtas daržoves ir vaisius.

Or. nl

Pakeitimas 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų ES pagamintų
vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. fr



AM\738252LT.doc 25/45 PE411.926v01-00

LT

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad šios nuostatos grindžiamos su BŽŪP susijusiu 33 Sutarties straipsniu, 
kaip nurodyta 2 konstatuojamoje dalyje, šio pakeitimo tikslas – kelti sąlygą, kad mokiniams 
dalijami vaisiai ir daržovės privalo būti pagaminti ES, nes tai ugdytų suvokimą apie 
Bendrijos produkciją ir skatintų jos vartojimą. PPO valstybėse narėse, pavyzdžiui JAV, esama 
panašių vietos produkcijos tiekimu grindžiamų programų.

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų Bendrijos 
kilmės vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
ir daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. it

Pagrindimas

Šio reglamento teisinis pagrindas – EB sutarties 33 straipsnis, kuriame nurodyti Bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslai, o vienas iš šių tikslų – 2 konstatuojamoje dalyje nurodytas tikslas 
didinti žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamas. 
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Pakeitimas 43
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų Bendrijos 
kilmės vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
ir daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. it

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 44
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų Bendrijos 
kilmės vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių 
ir daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. el

Pagrindimas

Kadangi teikdama šį pasiūlymą Komisija siekia didinti vaisių ir daržovių vartojimą, ši 
programa taip pat galėtų būti ir priemonė visų pirma didinti europiečių pajamas.

Pakeitimas 45
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų šviežių vaisių 
ir daržovių sektorių produktų, kuriuos 
turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas; ji taip pat 
gali būti skiriama tam tikroms su tuo 
susijusioms logistikos, skirstymo, įrangos, 



PE411.926v01-00 28/45 AM\738252LT.doc

LT

logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 46
Maria Petre

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

(1) Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
perdirbtų vaisių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. ro

Pakeitimas 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių bei bananų sektorių produktų, 
kuriuos turėtų nustatyti Komisija, tiekimui 
moksleiviams į švietimo įstaigas, jei yra 
galimybių, ypatingą dėmesį skiriant 
ekologiškiems vietos vaisiams ir 
daržovėms; tokia pagalba taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. en

Pagrindimas

Švieži vaisiai ir daržovės labai pagerina vaikų maistą. Taigi jiems turi būti duodama šviežių 
vaisių ir daržovių. Į šią vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą neturi būti įtraukti 
perdirbti vaisiai ir daržovės lygiai taip pat kaip ir konservuoti ir saldinti vaisiai. Už pirkimus 
atsakingi vadybininkai turi būti skatinami rinktis ekologiškus vietos vaisius ir daržoves, jei 
tokių esama. Taigi, jiems turi būti sudarytos galimybės apsvarstyti šiuos kokybės aspektus, ir 
jie neturi privalėti pasirinkti pigiausių kainų pasiūlymą.

Pakeitimas 48
Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo ir ikimokyklinio ugdymo
įstaigas; ji taip pat gali būti skiriama tam 
tikroms su tuo susijusioms logistikos, 
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komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

skirstymo, įrangos, komunikacijos, 
stebėjimo ir vertinimo išlaidoms finansuoti.
Pirmenybė turi būti teikiama vietos 
produktams, kad būtų išvengiama 
nereikalingo transportavimo ir aplinkos 
teršimo.  

Or. de

Pagrindimas

Vaisiai taip pat turėtų būti tiekiami ir vaikų lopšelių auklėtiniams, nes jie taip pat gautų 
naudos iš šios programos.

Turint mintyje su klimato kaita susijusias problemas ir ES klimato kaitos tikslus reikia vengti 
nereikalingo transportavimo.

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kurie turi būti 
kiek įmanoma šviežesni, sezoniniai ir 
prieinami mažomis kainomis ir kuriuos
nustato Komisija, tiekimui moksleiviams į 
švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

Or. it
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Pakeitimas 50
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat turi būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti, taip pat papildomoms 
priemonėms, kurių reikia programos 
veiksmingumui užtikrinti, finansuoti.

Or. es

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

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.  Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms
logistikos, skirstymo, įrangos, 

1.  Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ši Bendrijos pagalba 
privalo taip pat padengti tam tikras su tuo
susijusias logistikos, skirstymo, įrangos, 
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komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo
išlaidoms finansuoti.

komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo
išlaidas.

Or. it

Pagrindimas

Kad vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa būtų įgyvendinama veiksmingai, svarbu, 
kad Bendrijos pagalba, be kitų, padengtų ir visas šalutines logistikos sąnaudas (pavyzdžiui, 
būtinos dalijimo įrangos įsigijimo sąnaudas), nes kitaip šios sąnaudos būtų apmokamos 
mokyklų biudžetų arba mokinių šeimų lėšomis. 

Pakeitimas 52
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į švietimo įstaigas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo 
išlaidoms finansuoti.

1. Komisijos nustatytomis sąlygomis nuo 
2009–2010 mokyklinių metų skiriama 
Bendrijos pagalba tam tikrų vaisių ir 
daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei 
bananų sektorių produktų, kuriuos turėtų 
nustatyti Komisija, tiekimui moksleiviams 
į pradines mokyklas; ji taip pat gali būti 
skiriama tam tikroms su tuo susijusioms 
logistikos, skirstymo, įrangos, 
komunikacijos, stebėjimo ir vertinimo, taip 
pat papildomų priemonių, reikalingų 
programos veiksmingumui užtikrinti,
išlaidoms finansuoti.

Or. el

Pagrindimas

Turint mintyje valstybių narių švietimo sistemų ypatumus, gali būti, kad į Komisijos siūlomą 
6–10 metų amžiaus grupę nebūtų įtraukti tam tikrų švietimo įstaigų mokiniai, taigi tinkama 
pradines mokyklas įtraukti į šią programą. Bendrijos pagalba taip pat turi būti skiriama 
visoms su programa susijusioms priemonėms, kad būtų užtikrintas jos veiksmingas 
įgyvendinimas netgi bandomuoju periodu.
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Pakeitimas 53
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 a 
dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į programą įtraukti produktai turi 
atitikti pačius griežčiausius standartus ir, 
pageidautina, kad jie būtų sezoniniai ir 
pagaminti vietoje arba, jei įmanoma, 
Bendrijoje. Pirmenybė turi būti teikiama 
ekologiškiems produktams.

Or. es

Pakeitimas 54
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 1 a 
dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, vadovaudamosi 
Komisijos rekomendacijomis ir 
atsižvelgdamos į tai, kad reikia skatinti 
tradicinių ir Bendrijoje išaugintų vaisių 
vartojimą, atrenka mokiniams tiekiamus 
vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir 
daržovių bei bananų sektorių produktus.

Or. ro

Pagrindimas

Komisija atlieka integracinį vaidmenį ir gali teikti Europos lygmens rekomendacijas. Tačiau 
sprendimo teisė priklauso valstybėms narėms. Be to, įgyvendinant šią programą atsiranda 
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galimybių remti tradicinių vaisių ir Bendrijos augintojus, kai tuo tarpu dėl importo iš trečiųjų 
šalių reikėtų daugiau lėšų finansuoti šios programos įgyvendinimą.   

Pakeitimas 55
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Strategijoje 
nustatomos tikslinės grupės, programos 
įgyvendinimo trukmė, atitinkami 
produktai, vaisių dalijimo laikotarpiai ir 
papildomos priemonės, kurių reikia, kad 
programa būtų veiksminga. Valstybės 
narės taip pat gali perduoti atsakomybę 
parūpinti programai nacionalinių 
finansinių išteklių trečiosioms privataus 
sektoriaus šalims.  

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti sudaryta galimybė nuspręsti, iš kur gauti reikiamą dalį ne ES 
lėšų. Atsižvelgiant į tai, trečiosioms šalims taip pat ir tėvams, įskaitant, pavyzdžiui, verslo 
bendruomenę, turi būti leista prisidėti prie dalies nacionalinių lėšų rinkimo.

Pakeitimas 56
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją, kurioje 
atsižvelgiama į vietovių, kuriose auginami 
vaisiai ir daržovės, dirvožemio ypatybes ir 
klimato sąlygas. Atsižvelgiant į tai, 
Bendrijos pirmenybė teikiama 
atitinkamiems produktams. Tos pačios
valstybės narės taip pat nustato papildomas 
priemones, kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga, pirmenybę teikiant 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
auklėtiniams ir pradinių mokyklų 
mokiniams, kuriems nemokami vaisiai 
turi būti dalijami kasdien.

Or. pt

Pagrindimas

Visiems vaikams, kokio amžiaus jie bebūtų ir kokia bebūtų jų šeimos socialinė ir ekonominė 
padėtis, turi būti sudarytos vienodos galimybės naudotis šia programa. Programoje taip pat 
turi būti atsižvelgiama į vietovių, kuriose auginami vaisiai ir daržovės, dirvožemio ypatybes ir 
klimato sąlygas ir teikiama Bendrijos pirmenybė.

Pakeitimas 57
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat parūpina Bendrijos ir 
nacionalinių finansinių išteklių, būtinų
programos įgyvendinimui, ir imasi 
papildomų priemonių, kurių reikia, kad 



PE411.926v01-00 36/45 AM\738252LT.doc

LT

programa būtų veiksminga.

Or. ro

Pagrindimas

Valstybės narės turi pateikti Komisijai informaciją, kuria remiantis būtų galima skirti 
finansinių išteklių; jos taip pat turi parūpinti dalį lėšų, reikalingų programai finansuoti. 

Pakeitimas 58
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

Valstybės narės, remdamosi šia strategija, 
nustato, inter alia:
– produktus, kurie bus dalijami, 
atsižvelgdamos į atitinkamus sezoninius ir 
vietos produktus;
– mokinių, kurie naudojasi programa, 
amžiaus grupes;
– programoje dalyvaujančių mokyklų 
sąrašą.

Or. es
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Pakeitimas 59
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga. Kaip ir pagal mokyklų 
aprūpinimo pienu programą, valstybės 
narės gali reikalauti, kad tėvai sumokėtų 
valstybei narei tenkančią programos 
bendro finansavimo dalį. Valstybės narės 
taip pat gali skatinti sveikatos draudikus 
ir vietos valdžios institucijas parūpinti dalį 
programai finansuoti reikalingų lėšų.

Or. nl

Pakeitimas 60
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga. Laikydamosi objektyvių 
kriterijų, įgyvendinamos programą 
valstybės narės teikia pirmenybę vietoje 
užaugintiems tradiciniams vaisiams ir 
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daržovėms bei remia smulkius ūkininkus.

Or. en

Pagrindimas

Vaisių ir daržovių atveju, valstybių narių vartotojų skoniai labai skiriasi.

Šis pakeitimas atitinka Sutarties 33 straipsnyje nurodytus tikslus. Siekiant stabilizuoti rinkas 
reikia remti labiausiai pažeidžiamus gamintojus.

Pakeitimas 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų
veiksminga.

2. Programoje norinčios dalyvauti 
valstybės narės prieš tai nacionaliniu arba 
regioniniu lygmeniu parengia programos 
įgyvendinimo strategiją. Valstybės narės 
taip pat nustato papildomas priemones, 
kurių reikia, kad programa būtų 
veiksminga. Papildomos priemonės apima 
su sveikata ir mityba susijusių patarimų ir 
informacijos apie šviežių vaisių naudą 
sveikatai teikimą atsižvelgiant į mokinių 
amžių, taip pat informacijos apie 
ekologiško ūkininkavimo ypatybes 
teikimą.

Or. en
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Pakeitimas 62
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viršyti 90 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

a) viršyti 180 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

Or. el

Pagrindimas

Vartoti vaisius vieną kartą per savaitę neužtenka, kad būtų galima kovoti su vaikų nutukimu 
arba gerinti jų mitybos įpročius. Ypač pradedant įgyvendinti programą valstybėms narėms 
turi būti skirta daug lėšų, kad jos programą galėtų įgyvendinti veiksmingai, o geri rezultatai 
skatintų programoje dalyvaujančias organizacijas. Todėl programos biudžetas turi būti 
dvigubai didesnis.

Pakeitimas 63
Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viršyti 90 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

a) viršyti 360 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

Or. de

Pagrindimas

Jei būtų numatyta 90 milijonų eurų riba, vaisius būtų galima dalyti tik vieną kartą per 
savaitę. Tačiau žvelgiant iš dietologijos pozicijų, įrodyta, kad siekiant sveiko organizmo 
vystymosi vaisius reikia valgyti kasdien. Todėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programa būtų beprasmė, nebent vaisiai būtų dalijami keturis kartus per savaitę. Taigi 
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atitinkamai turi didėti programos biudžetas nuo 90 milijonų iki 360 milijonų eurų.

Pakeitimas 64
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viršyti 90 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

a) viršyti 500 mln. EUR per vienerius 
mokyklinius metus,

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad labai padidėjo maisto produktų kainos liko daug nepanaudotų 2 antraštės (žemės 
ūkio išlaidos) lėšų.

Pakeitimas 65
María Isabel Salinas García 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršyti 50 % (regionuose, kurie atitinka 
reikalavimus pagal konvergencijos tikslą 
– arba 75 %) 1 dalyje minimų tiekimo ir 
susijusių išlaidų,

b) viršyti tiekimo ir susijusių išlaidas bei su 
papildomomis priemonėmis susijusias 
išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje, 

Or. es
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Pakeitimas 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viršyti 50 % (regionuose, kurie atitinka 
reikalavimus pagal konvergencijos tikslą –
arba 75 %) 1 dalyje minimų tiekimo ir 
susijusių išlaidų,

viršyti 60% (regionuose, kurie atitinka 
reikalavimus pagal konvergencijos tikslą –
arba 95%) 1 dalyje minimų tiekimo ir 
susijusių išlaidų,

Or. en

Pakeitimas 67
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dengti ne 1 dalyje minimas tiekimo ir 
susijusias išlaidas, ir

c) dengti ne tiekimo ir susijusias išlaidas ir 
papildomų priemonių, reikalingų 
programos veiksmingumui užtikrinti, 
išlaidas, kaip nurodyta 1 dalyje, ir

Or. es

Pakeitimas 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 3 
dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių 
vaisių vartojimo skatinimo programų arba 
kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai, 
finansavimo.

d) pakeisti dabartinio esamų nacionalinių 
vaisių vartojimo skatinimo programų arba 
kitų mokykloms taikomų paskirstymo 
programų, pagal kurias skirstomi ir vaisiai,
viešojo finansavimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas paprasčiausiai paaiškina, kad d) punkto nuostatos taikomos tik viešajam 
finansavimui, nors tai galima suprasti ir iš dabartinės formuluotės. Privačiajam finansavimui, 
pavyzdžiui, dovanotoms lėšoms, d) punkto nuostatos neturi būti taikomos.

Pakeitimas 69
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programa neturi niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.

5. Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programa neturi niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių šviežių
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programų, kuriomis nepažeidžiama 
Bendrijos teisė.

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  
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Pakeitimas 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programa neturi niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė.

5. Bendrijos vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programa neturi niekaip 
apriboti jokių atskirų nacionalinių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programų, 
kuriomis nepažeidžiama Bendrijos teisė. 
Bandomieji projektai, kurie neilgai buvo
vykdomi keliose mokymo įstaigose 
eksperimentavimo tikslais, nelaikomi 
nacionalinėmis programomis, kaip 
nurodyta 3d dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

 Tikslas – patikslinti „esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programų“sąvoką, kad būtų galima lengviau taikyti papildomumo principą. Nuo 2008 
mokyklinių metų pradžios labai nedaug Prancūzijos mokyklų buvo vykdomos bandomosios 
vaisių dalijimo mokyklose programos; 50 proc. finansavimo buvo skirta iš viešųjų (vietos ir 
regionų valdžios institucijų) lėšų, o 50 proc. finansavimo buvo skirta iš privačių (be kitų 
institucijų ir už prevenciją atsakingų institucijų bei sveikatos draudikų) lėšų. 

Pakeitimas 71
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV a skirsnio II a poskirsnio 103 g straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 5 
straipsnį Bendrija taip pat gali finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, susijusias su vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programa, įskaitant 

6. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 5 
straipsnį Bendrija taip pat gali finansuoti 
informavimo, stebėjimo ir vertinimo 
priemones, susijusias su šviežių vaisių 
vartojimo skatinimo mokyklose programa, 
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visuomenės informavimą apie programą, ir 
susijusias ryšių mezgimo priemones.“;

įskaitant visuomenės informavimą apie 
programą, ir susijusias ryšių mezgimo 
priemones.“;

Or. pt

Pagrindimas

Perdirbti vaisių ir daržovių produktai mitybos požiūriu yra mažiau vertingi, todėl jiems neturi 
būti taikomas šis reglamentas. Turint mintyje tikslą siekti, kad Europos vaikai maitintųsi 
sveikesniu maistu, turi būti remiamas tik šviežių vaisių ir daržovių nemokomas dalijimas.  

Pakeitimas 72
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007
184 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Parlamentui ir Tarybai iki 
2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga 
straipsnyje numatytos vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programos taikymo, 
jei būtina, papildant atitinkamais 
pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma 
nagrinėjama, kokiu mastu programa padėjo 
paskatinti veiksmingų vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programų diegimą 
valstybėse narėse ir kaip programa padėjo 
pagerinti vaikų mitybos įpročius.

(6) Europos Parlamentui ir Tarybai iki 
2012 m. rugpjūčio 31 d. dėl 103ga 
straipsnyje numatytos vaisių vartojimo 
skatinimo mokyklose programos taikymo, 
jei būtina, papildant atitinkamais 
pasiūlymais. Ataskaitoje visų pirma 
nagrinėjama:
– kokiu mastu programa padėjo paskatinti 

veiksmingų vaisių vartojimo skatinimo 
mokyklose programų diegimą valstybėse 
narėse ir kaip programa padėjo pagerinti 
vaikų mitybos įpročius;

– kokiu mastu dalies nacionalinių 
programai finansuoti reikalingų lėšų 
parūpinimo būdas, pavyzdžiui, tėvų 
įnašai, turėjo ar neturėjo įtakos 
programos apimčiai ir jos 
veiksmingumui; 
– nacionalinių papildomų priemonių 
tinkamumas ir poveikis, visų pirma, kaip 
vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 
programa ir papildoma informacija apie 
sveiką mitybą buvo įtrauktos į 
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nacionalines mokymo programas;

Or. nl
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