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Grozījums Nr. 8
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Saskaņa ar 
subsidiaritātes principu dalībvalstīm, 
nosakot mērķgrupu, nepieciešamas 
pietiekamas elastības iespējas, lai tās, 
ņemot vērā savas vajadzības, varētu 
piegādāt skolās augļus pēc iespējas 
lielākam lietotāju lokam. Turklāt 
programma sekmēs to, ka gados jaunie 
patērētāji iecienīs augļus un dārzeņus un 
lietos tos lielākā daudzumā arī turpmāk, 
tādējādi nodrošinot ienākumus 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kas arī ir 
viens no KLP mērķiem. Turklāt saskaņā ar 
EK līguma 35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

Or. de

Pamatojums

Jebkurā gadījumā par to, vai skolēniem nosakāms vecuma ierobežojums, jāļauj lemt pašām 
dalībvalstīm. 

Grozījums Nr. 9
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
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Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu. 

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kam jābūt 
pēc iespējas svaigiem, atbilstošiem 
gadalaikam un ar zemām iegādes 
izmaksām un kas paredzēti mācību iestāžu 
audzēkņiem, atbilst šiem mērķiem. Turklāt 
programma sekmēs to, ka gados jaunie 
patērētāji iecienīs augļus un dārzeņus un 
lietos tos lielākā daudzumā arī turpmāk, 
tādējādi nodrošinot ienākumus 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kas arī ir 
viens no KLP mērķiem. Turklāt saskaņā ar 
EK līguma 35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu. 

Or. it

Grozījums Nr. 10
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
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dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, kam būs 
pavairojuma efekts, jo tiks iesaistīti ne 
tikai skolēni, bet arī vecāki un skolotāji, 
un tādējādi ļoti labvēlīgi ietekmējot 
sabiedrības veselību un nodrošinot 
ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

Or. es

Grozījums Nr. 11
Willem Schuth

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
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kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu un lai to 
apvienotu ar papildu veselības un uztura 
mācības elementu.

Or. de

Pamatojums

Nodrošinot skolēniem produktus, viņiem jāsniedz arī informācija, piemēram, par ēdiena 
gatavošanas metodēm, jo tā rezultātā šie produkti tiktu labāk pieņemti un tiktu sasniegts 
ilgstošs pedagoģiskais efekts.

Grozījums Nr. 12
Maria Petre

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļiem un 
augļu produktiem, kas paredzēti mācību 
iestāžu audzēkņiem, atbilst šiem mērķiem. 
Turklāt programma sekmēs to, ka gados 
jaunie patērētāji iecienīs augļus un lietos 
tos lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu un 
nodrošinātu stimulu attiecībā uz 
reģionālajiem produktiem, ieskaitot 
produktus no kalnu reģioniem.

Adlib Express Watermark



AM\738252LV.doc 7/44 PE411.926v01-00

LV

Or. ro

Grozījums Nr. 13
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew 
Podkański

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu. 

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kuru 
izcelsme ir Kopienā un kas paredzēti 
mācību iestāžu audzēkņiem, atbilst šiem 
mērķiem. Turklāt programma sekmēs to, 
ka gados jaunie patērētāji iecienīs augļus 
un dārzeņus un lietos tos lielākā daudzumā 
arī turpmāk, tādējādi nodrošinot ienākumus 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kas arī ir 
viens no KLP mērķiem. Turklāt saskaņā ar 
EK līguma 35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu. 

Or. it

Pamatojums

Regulas juridiskais pamats ir EK līguma 33. pants, kurā ir uzskaitīti kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķi, viens no kuriem, kā teikts minētajā apsvērumā, ir 
lauksaimniecības produkcijas ražotāju ienākumu palielināšana. 
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Grozījums Nr. 14
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos vēl
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi ļoti 
labvēlīgi ietekmējot sabiedrības veselību 
un cīņu pret bērnu nabadzību un
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

Or. pt

Pamatojums

Augļu izsniegšana skolās katru dienu dos arī ieguldījumu uztura standartu uzlabošanai 
bērniem no tādām ģimenēm, kuru situācija ir mazāk labvēlīga pārtikas un ienākumu ziņā. 
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Grozījums Nr. 15
Michl Ebner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas 
paredzēti mācību iestāžu audzēkņiem, 
atbilst šiem mērķiem. Turklāt programma 
sekmēs to, ka gados jaunie patērētāji 
iecienīs augļus un dārzeņus un lietos tos 
lielākā daudzumā arī turpmāk, tādējādi 
nodrošinot ienākumus lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem, kas arī ir viens no KLP 
mērķiem. Turklāt saskaņā ar EK līguma 
35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

(2) EK līguma 33. pantā izklāstītās KLP 
mērķi ietver tirgu stabilizāciju, nodrošinot 
piedāvāto produktu pieejamību un to, ka 
patērētāji tos saņem par samērīgām cenām. 
Kopienas atbalsta sniegšana saskaņā ar 
Programmu skolu apgādei ar augļu un 
banānu produktiem, kuru izcelsme ir 
Kopienā un kas paredzēti mācību iestāžu 
audzēkņiem, atbilst šiem mērķiem. Turklāt 
programma sekmēs to, ka gados jaunie 
patērētāji iecienīs augļus un dārzeņus un 
lietos tos lielākā daudzumā arī turpmāk, 
tādējādi nodrošinot ienākumus 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem, kas arī ir 
viens no KLP mērķiem. Turklāt saskaņā ar 
EK līguma 35. panta b) punktu kopējā 
lauksaimniecības politikā var paredzēt 
kopīgus pasākumus, tādus kā Programma 
skolu apgādei ar augļiem, lai veicinātu 
konkrētu produktu patēriņu.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Būtu skaidri jānorāda, ka 
Programmas skolu apgādei ar augļiem ir 
ES iniciatīva, kuras mērķis ir cīņa ar 
lieko svaru bērniem un jauniešiem un 
viņu garšas izjūtas attīstīšana. Tai arī, 
izmantojot attiecīgas izglītības 
programmas, jāpalīdz bērniem apzināties 
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gadalaiku maiņu. Šim nolūkam izglītības 
iestādēm prioritāri būtu jāizdala sezonai 
atbilstoši augļi, priekšroku dodot plašam 
augļu asortimentam, lai bērni varētu 
iepazīties ar dažādām garšām.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Rīcības plāns attiecībā uz bioloģisko 
produkciju ierosina sākt daudzgadu ES 
mēroga informācijas un popularizēšanas 
kampaņu vairāku gadu garumā, lai 
informētu skolas par bioloģiskās 
lauksaimniecības priekšrocībām un 
panāktu, ka patērētāji ir labāk informēti 
un atpazīst bioloģiskos produktus, kā arī 
pazīst ES logotipu. Programmai skolu 
apgādei ar augļiem ir jāatbalsta šie mērķi, 
jo īpaši attiecībā uz bioloģiskajā 
lauksaimniecībā audzētiem augļiem, un 
papildu pasākumiem jāaptver arī 
informācijas sniegšana par bioloģisko 
lauksaimniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 18
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
finansējums mācību iestāžu audzēkņu 
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apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kā arī attiecībā uz 
dažām saistītajām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kā arī attiecībā uz 
dažām saistītajām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām, un papildu 
pasākumiem, kas vajadzīgi, lai 
nodrošinātu programmas iedarbīgumu. 
Komisijai jānosaka programmas 
nosacījumi. Īpaša vērība jāvelta 
programmā ietverto produktu kvalitātes 
un ilgtspējas kritērijiem — šiem 
produktiem jāatbilst visaugstākajiem 
standartiem, vēlams, jāatbilst gadalaikam 
un jābūt ražotiem uz vietas vai, ja 
iespējams, Kopienā.

Or. es

Grozījums Nr. 19
Maria Petre

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kā arī attiecībā uz 
dažām saistītajām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu
produktiem un pārstrādātu augļu
produktiem, kā arī attiecībā uz dažām 
saistītajām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām. Komisijai jānosaka 
programmas nosacījumi.

Or. ro
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Grozījums Nr. 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu un
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kā arī attiecībā uz 
dažām saistītajām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu,
dārzeņu un banānu produktiem, kā arī 
attiecībā uz dažām saistītajām loģistikas, 
sadales, aprīkojuma, saziņas, uzraudzības 
un novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kā arī attiecībā uz 
dažām saistītajām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

(6) Tāpēc ir jāparedz Kopienas atbalsta 
līdzfinansējums mācību iestāžu audzēkņu 
apgādei ar konkrētiem veselīgiem svaigu
augļu un dārzeņu produktiem, kā arī 
attiecībā uz dažām saistītajām loģistikas, 
sadales, aprīkojuma, saziņas, uzraudzības 
un novērtēšanas izmaksām. Komisijai 
jānosaka programmas nosacījumi.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  
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Grozījums Nr. 22
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija, tostarp 
izglītības jomā mērķgrupām. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka. 
Dalībvalstis var šos papildu pasākumus 
didaktiski iekļaut skolās mācību 
priekšmetu moduļos veselības un uztura 
mācībā. 

Or. nl

Grozījums Nr. 23
Maria Petre

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi 
izglītībā un loģistikā, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

Or. ro
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Grozījums Nr. 24
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar svaigiem augļiem tiek īstenota 
pareizi, dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

(7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka, un 
Komisijai jāsniedz pamatnostādnes šīs 
regulas īstenošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 26
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka.

7) Lai nodrošinātu, ka Programma skolu 
apgādei ar augļiem tiek īstenota pareizi, 
dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms ir jāizstrādā stratēģija. Tām ir 
jāparedz arī vajadzīgie papildu pasākumi, 
lai programma būtu vēl iedarbīgāka. 
Īstenojot šo Programmu skolu apgādei ar 
augļiem, visiem spēkiem jācenšas ievērot 
subsidiaritātes principu, nodrošinot, lai 
dalībvalstīm būtu atvēlēta plaša 
manevrēšanas rezerve savu stratēģiju 
sagatavošanā. Jāiesaista arī 
lauksaimniecības nozare un veselības 
aizsardzības un izglītības iestādes.

Or. es

Grozījums Nr. 27
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstīm 
jābūt atļaujai piešķirt papildu valsts 
atbalstu par produktu piegādes un 
saistītajām izmaksām un papildu 
pasākumiem, un Kopienas Programma 
skolu apgādei ar augļiem nedrīkst skart 
citas atsevišķas valstu īstenotās skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmas, kuras ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, 
lai nodrošinātu Kopienas programmas 
iedarbību praksē, tā nedrīkst aizstāt 

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstis
jāmudina piešķirt papildu valsts atbalstu 
par produktu piegādes un saistītajām 
izmaksām un papildu pasākumiem, un 
Kopienas Programma skolu apgādei ar 
augļiem nedrīkst skart citas atsevišķas 
valstu īstenotās skolu augļu patēriņa 
veicināšanas programmas, kuras ir saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, lai 
nodrošinātu Kopienas programmas 
iedarbību praksē, tā nedrīkst aizstāt 
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pašreizējo finansējumu, kas piešķirts 
dalībvalstu spēkā esošajām skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmām vai 
citām skolu apgādes programmām, kurās 
paredzēta augļu piegāde.

pašreizējo valsts finansējumu, kas piešķirts 
spēkā esošajām skolu augļu patēriņa 
veicināšanas programmām vai citām skolu 
apgādes programmām, kurās paredzēta 
augļu piegāde. Kopienas finansējumam 
jābūt papildinošam, un to rezervē jaunām 
programmām vai pašreizējo programmu 
paplašināšanai.

Or. nl

Grozījums Nr. 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstīm 
jābūt atļaujai piešķirt papildu valsts 
atbalstu par produktu piegādes un 
saistītajām izmaksām un papildu 
pasākumiem, un Kopienas Programma 
skolu apgādei ar augļiem nedrīkst skart 
citas atsevišķas valstu īstenotās skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmas, kuras ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, 
lai nodrošinātu Kopienas programmas 
iedarbību praksē, tā nedrīkst aizstāt 
pašreizējo finansējumu, kas piešķirts 
dalībvalstu spēkā esošajām skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmām vai 
citām skolu apgādes programmām, kurās 
paredzēta augļu piegāde.

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstīm 
jābūt atļaujai piešķirt papildu valsts 
atbalstu par produktu piegādes un 
saistītajām izmaksām un papildu 
pasākumiem, un Kopienas Programma 
skolu apgādei ar augļiem nedrīkst skart 
citas atsevišķas valstu īstenotās skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmas, kuras ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, 
lai nodrošinātu Kopienas programmas 
iedarbību praksē, tā nedrīkst aizstāt 
pašreizējo finansējumu, kas piešķirts 
dalībvalstu spēkā esošajām daudzgadu
skolu augļu patēriņa veicināšanas 
programmām vai citām skolu apgādes 
programmām, kurās paredzēta augļu 
piegāde.

Or. fr

Pamatojums

 Grozījumam jānoskaidro „pastāvošās valsts programmas” jēdziens, lai varētu vieglāk 
realizēt papildinājuma principu, kā ierosināts regulas projektā. 

Adlib Express Watermark



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

LV

Grozījums Nr. 29
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstīm 
jābūt atļaujai piešķirt papildu valsts 
atbalstu par produktu piegādes un 
saistītajām izmaksām un papildu 
pasākumiem, un Kopienas Programma 
skolu apgādei ar augļiem nedrīkst skart 
citas atsevišķas valstu īstenotās skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmas, kuras ir 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Tomēr, 
lai nodrošinātu Kopienas programmas 
iedarbību praksē, tā nedrīkst aizstāt 
pašreizējo finansējumu, kas piešķirts 
dalībvalstu spēkā esošajām skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmām vai 
citām skolu apgādes programmām, kurās 
paredzēta augļu piegāde.

(8) Lai neierobežotu līdzīgu valsts 
pasākumu vispārējo ietekmi, dalībvalstīm 
jābūt atļaujai piešķirt papildu valsts 
atbalstu par produktu piegādes un 
saistītajām izmaksām un papildu 
pasākumiem, un Kopienas Programma 
skolu apgādei ar svaigiem augļiem nedrīkst
skart citas atsevišķas valstu īstenotās skolu 
augļu patēriņa veicināšanas programmas, 
kuras ir saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem. Tomēr, lai nodrošinātu Kopienas 
programmas iedarbību praksē, tā nedrīkst 
aizstāt pašreizējo finansējumu, kas 
piešķirts dalībvalstu spēkā esošajām skolu 
augļu patēriņa veicināšanas programmām 
vai citām skolu apgādes programmām, 
kurās paredzēta augļu piegāde.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 30
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka Kopienas atbalsta 
maksimālais apjoms un maksimālās 

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka Kopienas atbalsta 
maksimālais apjoms atbilstoši apstākļiem 
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līdzfinansējuma likmes, un Kopienas 
finansiālais ieguldījums programmā ir
jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas var 
saņemt finansējumu no ELGF, kā 
paredzēts 3. panta 1. punktā Padomes 
2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu.

un katras dalībvalsts vajadzībām. 
Programma jāpievieno to pasākumu 
sarakstam, kas var saņemt finansējumu no 
ELGF, kā paredzēts 3. panta 1. punktā 
Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā 
(EK) Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu. Ja 
kāda viena vai vairākas dalībvalstis 
neizmanto Kopienas finansējumu, 
attiecīgos līdzekļus var pārcelt un 
izmantot citās dalībvalstīs.

Or. pt

Pamatojums

Lai ievērotu dalībvalstu vienlīdzību, augļu ikdienas izsniegšana skolās būtu jāfinansē tikai no 
Kopienas līdzekļiem. 

Grozījums Nr. 31
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka Kopienas atbalsta 
maksimālais apjoms un maksimālās 
līdzfinansējuma likmes, un Kopienas 
finansiālais ieguldījums programmā ir 
jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas var 
saņemt finansējumu no ELGF, kā 
paredzēts 3. panta 1. punktā Padomes 
2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu.

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka pietiekams Kopienas 
atbalsta maksimālais apjoms, un Kopienas 
finansiālais ieguldījums programmā ir 
jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas var 
saņemt finansējumu no ELGF, kā 
paredzēts 3. panta 1. punktā Padomes 
2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 32
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka Kopienas atbalsta 
maksimālais apjoms un maksimālās 
līdzfinansējuma likmes, un Kopienas 
finansiālais ieguldījums programmā ir 
jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas var 
saņemt finansējumu no ELGF, kā 
paredzēts 3. panta 1. punktā Padomes 
2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu.

(9) Lai nodrošinātu pareizu budžeta 
vadību, ir jānosaka Kopienas atbalsta 
maksimālais apjoms un maksimālās 
līdzfinansējuma likmes, un Kopienas 
finansiālais ieguldījums programmā ir 
jāpievieno to pasākumu sarakstam, kas var 
saņemt finansējumu no ELGF, kā 
paredzēts 3. panta 1. punktā Padomes 
2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 1290/2005 par kopējās 
lauksaimniecības politikas finansēšanu. 
Kopienas finansējumu, ko viena vai 
vairākas dalībvalstis pastāvīgi atstāj 
neizmantotu, var pārcelt un izmantot citās 
dalībvalstīs.

Or. nl

Grozījums Nr. 33
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai atvēlētu laiku programmas 
sekmīgai īstenošanai, tā jāpiemēro no 
2009./2010. mācību gada. Pēc trīs gadu 
laikposma jāiesniedz ziņojums par 
programmu.

(10) Lai atvēlētu laiku programmas 
sekmīgai īstenošanai, tā jāpiemēro no 
2009./2010. mācību gada. Dalībvalstīm
jāveic ikgadēja programmas īstenošanas 
un ietekmes novērtēšana, un pēc trīs gadu 
laikposma Komisijai jāiesniedz ziņojums 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. ro
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Pamatojums

Dalībvalstis ir atbildīgas par programmas pārvaldību, un tas, vai dalībvalstu veiktajā 
pārvaldībā jāievieš korekcijas, tām būs jāvērtē procesa gaitā, lai pieņemtu vajadzīgos 
lēmumus.

Grozījums Nr. 34
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lai atvēlētu laiku programmas 
sekmīgai īstenošanai, tā jāpiemēro no 
2009./2010. mācību gada. Pēc trīs gadu 
laikposma jāiesniedz ziņojums par 
programmu.

(10) Lai atvēlētu laiku programmas 
sekmīgai īstenošanai, tā jāpiemēro no 
2009./2010. mācību gada. Pēc trīs gadu 
laikposma jāiesniedz ziņojums par 
programmu. Tā kā ilgstošas priekšrocības 
sniedz tikai ilgtermiņa programma, ir 
svarīgi nodrošināt programmas 
uzraudzību un novērtēšanu, lai noteiktu, 
cik tā ir iedarbīga, un ierosinātu 
iespējamos uzlabojumus.

Or. es

Grozījums Nr. 35
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai programma būtu iedarbīgāka, 
Kopienai jābūt iespējai finansēt 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus, kuri vērsti uz sabiedrības 
informētības palielināšanu par Programmu 
skolu apgādei ar augļiem un tās mērķiem 
un saistītajiem sadarbības izvēršanas 
pasākumiem, neskarot Padomes 2007. gada 
17. decembra Regulā (EK) Nr. 3/2008 par 
informācijas un veicināšanas pasākumiem 

(11) Lai programma būtu iedarbīgāka, 
Kopienai jābūt iespējai finansēt 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus, kuri vērsti uz sabiedrības 
informētības palielināšanu par Programmu 
skolu apgādei ar svaigiem augļiem un tās 
mērķiem un saistītajiem sadarbības 
izvēršanas pasākumiem, neskarot Padomes 
2007. gada 17. decembra Regulā (EK) 
Nr. 3/2008 par informācijas un 
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attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
iekšējā tirgū un trešās valstīs paredzētās 
Kopienas pilnvaras līdzfinansēt papildu 
pasākumus, kuri vajadzīgi, lai palielinātu 
informētību par augļu un dārzeņu patēriņa 
labvēlīgo ietekmi uz veselību.

veicināšanas pasākumiem attiecībā uz 
lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū 
un trešās valstīs paredzētās Kopienas 
pilnvaras līdzfinansēt papildu pasākumus, 
kuri vajadzīgi, lai palielinātu informētību 
par svaigu augļu un dārzeņu patēriņa 
labvēlīgo ietekmi uz veselību.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 36
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai programma būtu iedarbīgāka, 
Kopienai jābūt iespējai finansēt 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus, kuri vērsti uz sabiedrības 
informētības palielināšanu par Programmu 
skolu apgādei ar augļiem un tās mērķiem 
un saistītajiem sadarbības izvēršanas 
pasākumiem, neskarot Padomes 2007. gada 
17. decembra Regulā (EK) Nr. 3/2008 par 
informācijas un veicināšanas pasākumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
iekšējā tirgū un trešās valstīs paredzētās 
Kopienas pilnvaras līdzfinansēt papildu 
pasākumus, kuri vajadzīgi, lai palielinātu 
informētību par augļu un dārzeņu patēriņa 
labvēlīgo ietekmi uz veselību.

(11) Lai programma būtu iedarbīgāka, 
Kopienai jābūt iespējai finansēt 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus, kuri vērsti uz sabiedrības 
informētības palielināšanu par Programmu 
skolu apgādei ar augļiem un tās mērķiem 
un saistītajiem sadarbības izvēršanas 
pasākumiem, neskarot Padomes 2007. gada 
17. decembra Regulā (EK) Nr. 3/2008 par 
informācijas un veicināšanas pasākumiem 
attiecībā uz lauksaimniecības produktiem 
iekšējā tirgū un trešās valstīs paredzētās 
Kopienas pilnvaras līdzfinansēt papildu 
pasākumus, kuri vajadzīgi, lai palielinātu 
informētību par augļu un dārzeņu patēriņa 
labvēlīgo ietekmi uz veselību. Komisijai 
būs jāveic plaša Savienības mēroga 
kampaņa programmas popularizēšanai.

Or. es
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Grozījums Nr. 37
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PROGRAMMA SKOLU APGĀDEI AR 
AUGĻIEM

PROGRAMMA SKOLU APGĀDEI AR 
SVAIGIEM AUGĻIEM

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 38
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.g pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalsts skolēnu apgādei ar augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem

Atbalsts skolēnu apgādei ar augļiem, 
dārzeņiem un banāniem

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  
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Grozījums Nr. 39
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem svaigu
augļu un dārzeņu produktiem, ko nosaka 
dalībvalstis, un atbalstu var piešķirt arī par 
dažām saistītām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām.

Or. en

Pamatojums

Svaigi produkti ir daudz veselīgāki par pārstrādātiem produktiem. Attiecībā uz augļiem un 
dārzeņiem patērētāju gaume ļoti atšķiras dažādajās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 40
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija,
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 

Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar Komisijas noteiktiem
augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, kas sīkāk 
jānosaka dalībvalstīm, un atbalstu var 
piešķirt arī par dažām saistītām loģistikas, 
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saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

sadales, aprīkojuma, saziņas, uzraudzības 
un novērtēšanas izmaksām. Komisija un 
dalībvalstis izvēlas pārstrādātus dārzeņus 
un augļus, balstoties uz tādiem 
veselīguma kritērijiem kā mazākais 
iespējamais mākslīgo un neveselīgo 
piedevu saturs pārstrādātajos produktos. 

Or. nl

Grozījums Nr. 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts  a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem Eiropas 
Savienībā ražotiem augļu un dārzeņu, 
pārstrādātu augļu, dārzeņu un banānu 
produktiem, ko nosaka Komisija, un 
atbalstu var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. fr

Pamatojums

Ņemot vērā to, kā minēts 2. apsvērumā, ka minētie noteikumi balstās uz Līguma 33. pantu 
saistībā ar KLP, šo grozījumu mērķis ir veicināt, lai augļi un dārzeņi, ko izsniegs skolēniem, 
būtu ražoti ES, jo tas palielinās sapratni un Kopienas produkcijas patēriņu. Līdzīgas 
programmas, kas balstās uz vietējām piegādēm, ir PTO dalībvalstīs, piemēram, ASV.
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Grozījums Nr. 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław Zbigniew 
Podkański

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kuru izcelsme ir 
Kopienā un ko nosaka Komisija, un 
atbalstu var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. it

Pamatojums

Regulas juridiskais pamats ir EK līguma 33. pants, kurā ir uzskaitīti kopējās 
lauksaimniecības politikas mērķi, viens no kuriem, kā teikts 2. apsvērumā, ir lauksaimniecības 
produkcijas ražotāju ienākumu palielināšana. 

Grozījums Nr. 43
Michl Ebner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kuru izcelsme ir 
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un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

Kopienā un ko nosaka Komisija, un 
atbalstu var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. it

Pamatojums

Šā pasākuma juridiskais pamats ir EK līguma 33. pants, ievērojot Kopējās lauksaimniecības 
politikas mērķi, kurā, kā formulēts noteikumos, jānodrošina lauksaimniecības produkcijas 
ražotāju ienākumu uzlabošana.   

Īstenojot šo priekšlikumu, cita starpā, par kopējo augļu un dārzeņu tirgus organizācijas 
reformu (Regula (EK) Nr. 1182/2007), var pastiprināt nozares konkurētspēju un orientēšanos 
uz tirgus ekonomiku, kā arī apturēt patēriņa kritumu. 

Programmas ierosinājums popularizēt augļus un dārzeņus skolās dod ieguldījumu attiecībā 
uz mērķi, lai audzēkņi palielinātu augļu patēriņu.

Pasākums arī veicinātu to, ka tiek apzināta Kopienas lauksaimniecības, lauksaimniecības 
politikas un jo īpaši augļu un dārzeņu produkcijas nozīme.

Grozījums Nr. 44
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kuru izcelsme ir 
Kopienā un ko nosaka Komisija, un 
atbalstu var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
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izmaksām. uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. el

Pamatojums

Tā kā Komisijas ierosinājums ir vērsts uz augļu un dārzeņu patēriņa pieaugumu, programmai 
jādarbojas arī kā līdzeklim, ar kuru primāri panāk eiropiešu ienākumu palielināšanu.

Grozījums Nr. 45
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem svaigu
augļu un dārzeņu produktiem, ko nosaka 
Komisija, un atbalstu var piešķirt arī par 
dažām saistītām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  
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Grozījums Nr. 46
Maria Petre

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

(1) Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
pārstrādātu augļu produktiem, ko nosaka 
Komisija, un atbalstu var piešķirt arī par 
dažām saistītām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām.

Or. ro

Grozījums Nr. 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu, 
dārzeņu un banānu produktiem, ko nosaka 
Komisija, īpaši apsverot jautājumu par 
bioloģiskās lauksaimniecības un vietējiem 
augļiem un dārzeņiem, ja tādi ir pieejami,
un šādu atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.
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Or. en

Pamatojums

Svaigi augļi un dārzeņi palielina bērnu uztura vērtību. Tādēļ viņi jānodrošina ar svaigiem 
augļiem un dārzeņiem. Pārstrādātus augļus un dārzeņus, piemēram, konservētus un 
saldinātus augļus, nevajadzētu iekļaut programmā skolu apgādei ar augļiem. Iepirkumu 
pārvaldītāji jāmudina izvēlēties reģionālos un bioloģiskās lauksaimniecības augļus un 
dārzeņus, ja tādi ir pieejami. Tādēļ viņiem jābūt pilnvarotiem lemt par šiem kvalitātes 
aspektiem un nedrīkst būt pienākums pieņemt vienkārši lētāko piedāvājumu.

Grozījums Nr. 48
Willem Schuth

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts  a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību un 
pirmsskolas iestāžu audzēkņu apgādei ar 
konkrētiem augļu un dārzeņu, pārstrādātu 
augļu, dārzeņu un banānu produktiem, ko 
nosaka Komisija, un atbalstu var piešķirt 
arī par dažām saistītām loģistikas, sadales, 
aprīkojuma, saziņas, uzraudzības un 
novērtēšanas izmaksām. Prioritāri jālieto 
vietēji produkti, lai novērstu nevajadzīgu 
pārvadāšanu un no tās izrietošu vides 
piesārņojumu.  

Or. de

Pamatojums

Ar augļiem jāapgādā arī bērnudārzu audzēkņi, jo arī viņiem šī programma var dot labumu.

Ņemot vērā globālās klimata problēmas un ES mērķus attiecībā uz klimatu, jāizvairās no 
nevajadzīgiem pārvadājumiem.
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Grozījums Nr. 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IVa iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, kam jābūt pēc 
iespējas svaigiem, atbilstošiem 
gadalaikam un ar zemām iegādes 
izmaksām un ko nosaka Komisija, un 
atbalstu var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. it

Grozījums Nr. 50
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – 4.a iedaļa – IIa apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu piešķir arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām, kā 
arī papildu pasākumu finansēšanai, kas 

Adlib Express Watermark



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

LV

vajadzīgi, lai nodrošinātu programmas 
iedarbīgumu.

Or. es

Grozījums Nr. 51
Armando Veneto, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa  – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu 
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija; 
šim Kopienas atbalstam jāsedz arī dažas
saistītās loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksas.

Or. it

Pamatojums

Lai Programmu skolu apgādei ar augļiem īstenotu iedarbīgi, nepieciešams, lai Kopienas 
atbalsts papildus segtu visas loģistikas izmaksas, ja tādas rodas (piemēram, vajadzīgo 
izsniegšanas automātu iegādei), jo pretējā gadījumā šīs izmaksas gultos uz skolu budžeta vai 
skolēnu ģimenēm. 
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Grozījums Nr. 52
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu mācību iestāžu
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas
izmaksām.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kurus nosaka 
Komisija, no 2009./2010. mācību gada 
piešķir Kopienas atbalstu pamatskolas
audzēkņu apgādei ar konkrētiem augļu un 
dārzeņu, pārstrādātu augļu, dārzeņu un 
banānu produktiem, ko nosaka Komisija, 
un atbalstu var piešķirt arī par dažām 
saistītām loģistikas, sadales, aprīkojuma, 
saziņas, uzraudzības un novērtēšanas 
izmaksām un papildu pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai iedarbīgi īstenotu 
programmu.

Or. el

Pamatojums

Ņemot vērā dažu dalībvalstu skolu sistēmas īpatnības, Komisijas ierosinātā 6 – 10 gadu 
vecuma grupa varētu izslēgt dažu mācību iestāžu audzēkņus, un tādēļ ir lietderīgi programmā 
iekļaut pamatskolas. Kopienas atbalsts jāpiešķir arī visiem pasākumiem, kas saistīti ar 
programmu, lai nodrošinātu tās iedarbīgu īstenošanu arī izmēģinājuma stadijā.

Grozījums Nr. 53
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – 4.a iedaļa – IIa apakšiedaļa – 103.ga pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Programmā iekļautajiem produktiem 
jāatbilst visaugstākajiem standartiem, 
vēlams, jāatbilst gadalaikam un jābūt 
ražotiem uz vietas vai, ja iespējams, 
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Kopienā. Priekšroka dodama noturīgiem 
produktiem.

Or. es

Grozījums Nr. 54
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 1.a punkts 
(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu, 
dārzeņu un banānu produktus, kas 
jāizsniedz skolēniem, izvēlas dalībvalstis, 
balstoties uz Komisijas ieteikumu un 
ņemot vērā nepieciešamību popularizēt 
tradicionālos augļus un augļus, kas ražoti 
Kopienā. 

Or. ro

Pamatojums

Komisijai ir integrējošā loma, un tā var sniegt ieteikumus Eiropas līmenī. Tomēr lemšanas 
tiesības ir dalībvalstīm. Bez tam šī programma sniedz iespēju atbalstīt tradicionālo augļu un 
Kopienas augļu ražotājus laikā, kad sakarā ar importu no trešām valstīm var būt 
nepieciešams palielināt finansējuma intensitāti, lai programmu varētu īstenot.   

Grozījums Nr. 55
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 34/44 AM\738252LV.doc

LV

programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Stratēģijā nosaka mērķgrupu, 
programmas ilgumu, produktus, 
izsniegšanas biežumu un papildu 
pasākumus, lai programma būtu iedarbīga. 
Dalībvalstis var arī noteikt atbildību par 
valsts finansiālo ieguldījumu programmā 
privātām trešām pusēm.  

Or. de

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt tiesībām lemt par to, kā jānodrošina tā finansējuma daļa, kas nav EK 
finansējums. Tas nozīmē — jāļauj valsts finansējuma daļā piedalīties citas trešās puses un 
vecākus, piemēram, šeit varētu ietvert arī uzņēmējdarbības aprindas.

Grozījums Nr. 56
Ilda Figueiredo

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.g pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai, ņemot vērā augsnes un 
klimata nosacījumi, kādos augļi un 
dārzeņi tiek ražoti. Šajā saistībā attiecīgo 
produktu izvēlei piemēro Kopienas 
prioritāti. Šīs dalībvalstis paredz arī 
vajadzīgos papildu pasākumus, lai 
programma būtu vēl iedarbīgāka, par 
prioritāti nosakot pirmsskolas un 
pamatskolas audzēkņus, kuriem augļi 
jāizsniedz bez maksas katru dienu. 

Or. pt
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Pamatojums

Programmai jābūt vienādi pieejamai visiem skolēniem neatkarīgi no viņu vecuma un ģimenes 
sociālajiem un ekonomiskajiem apstākļiem. Programmā arī jāņem vērā augsnes un klimata 
nosacījumi, kādos augļi un dārzeņi tiek ražoti, nodrošinot, ka priekšroka tiek dota Kopienai.

Grozījums Nr. 57
Constantin Dumitriu

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

(2) Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī īstenošanai 
nepieciešamos Kopienas un valsts finanšu 
resursus un veic vajadzīgos papildu 
pasākumus, lai programma būtu vēl 
iedarbīgāka.

Or. ro

Pamatojums

Dalībvalstīm jānorāda Komisijai nosūtīšanas vieta attiecībā uz finanšu resursu piešķiršanu 
un jāpiešķir programmai nepieciešamais līdzfinansējums. 

Grozījums Nr. 58
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – 4.a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
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vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

Šajā stratēģijā dalībvalstis inter alia 
nosaka:
- izsniedzamo produkciju, ņemot vērā, ka 
tas attiecas uz gadalaikam atbilstošiem un 
vietējiem produktiem,
- skolu audzēkņu vecuma grupas, kas tos 
saņems,
- skolas, kas piedalās programmā.

Or. es

Grozījums Nr. 59
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka. Līdzīgi kā to veic skolu 
programmas piena patēriņa veicināšanai 
gadījumā, dalībvalstis var pieprasīt, lai 
vecāki segtu šīs programmas valsts 
līdzfinansējuma daļu. Dalībvalstis var arī 
aicināt veselības apdrošinātājus un 
vietējās pašvaldības sniegt ieguldījumu 
valsts līdzfinansējuma daļā.

Or. nl
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Grozījums Nr. 60
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka. Saskaņā ar objektīviem 
kritērijiem dalībvalstis dod priekšroku 
vietējā ražojuma tradicionāliem augļiem 
un dārzeņiem un atbalsta mazākas lauku 
saimniecības šīs programmas īstenošanā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz augļiem un dārzeņiem patērētāju gaume ļoti atšķiras dažādajās dalībvalstīs.

Grozījums atbilst mērķiem, kas noteikti Līguma 33. pantā. Lai stabilizētu tirgu, ir svarīgi 
atbalstīt visneaizsargātākos ražotājus.

Grozījums Nr. 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
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vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka.

vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka. Papildu pasākumi ietver 
nodrošināšanu ar veselības un diētas 
konsultācijām, audzēkņu vecumam 
atbilstošu informāciju par augļu labvēlīgo 
ietekmi uz veselību, kā arī informāciju par 
bioloģiskās lauksaimniecības 
raksturīgajām īpašībām.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Ioannis Gklavakis

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepārsniedz EUR 90 miljonus vienā 
mācību gadā,

a) nepārsniedz EUR 180 miljonus vienā 
mācību gadā,

Or. el

Pamatojums

Augļu patēriņš vienreiz nedēļā nav pietiekams, lai cīnītos pret bērnu lieko svaru vai uzlabotu 
bērnu ēšanas paradumus. Jo īpaši programmas sākumā dalībvalstīm būtu jāsaņem 
ievērojams finansējums, lai tās varētu iedarbīgi īstenot šo programmu un iesaistītās 
organizācijas gūtu motivāciju no priekšrocībām, ko tā dod. Tādēļ programmai atvēlētais 
budžets būtu jādubulto.

Grozījums Nr. 63
Michl Ebner

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 3. punkts –
a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepārsniedz EUR 90 miljonus vienā 
mācību gadā,

a) nepārsniedz EUR 360 miljonus vienā 
mācību gadā,

Or. de

Pamatojums

Ja tiek noteikts finanšu limits 90 miljonu EUR apmērā, augļus var izsniegt tikai reizi nedēļā. 
Tomēr no diētas aspekta ir pierādīts, ka veselīgai organisma attīstībai ir nepieciešams ēst 
augļus katru dienu. Tādēļ Programmai skolu apgādei ar augļiem nebūtu jēgas, ja augļi netiks 
izsniegti četras reizes nedēļā. Tādējādi budžets jāpalielina, 90 miljonu EUR vietā paredzot 
360 miljonus EUR.

Grozījums Nr. 64
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 3. punkts –
a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nepārsniedz EUR 90 miljonus vienā 
mācību gadā,

a) nepārsniedz EUR 500 miljonus vienā 
mācību gadā,

Or. en

Pamatojums

Sakarā ar augstajām pārtikas cenām 2. izdevumu kategorijā (lauksaimniecības izdevumi) 
paliek lieli neizmantoti līdzekļi.

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 40/44 AM\738252LV.doc

LV

Grozījums Nr. 65
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – 4.a iedaļa – IIa apakšiedaļa – 103.ga pants – 3.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nepārsniedz 50 % no 1. punktā 
minētajām piegādes un saistītajām
izmaksām vai 75 % no šādām izmaksām 
reģionos, uz kuriem attiecas konverģences 
mērķis,

b) nepārsniedz 1. punktā minētās piegādes 
un saistītās izmaksas un papildpasākumu
izmaksas,

Or. es

Grozījums Nr. 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 3. punkts –
b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

nepārsniedz 50 % no 1. punktā minētajām 
piegādes un saistītajām izmaksām vai 75 %
no šādām izmaksām reģionos, uz kuriem 
attiecas konverģences mērķis,

nepārsniedz 60% no 1. punktā minētajām 
piegādes un saistītajām izmaksām vai 95%
no šādām izmaksām reģionos, uz kuriem 
attiecas konverģences mērķis,

Or. en

Grozījums Nr. 67
María Isabel Salinas García

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – 4.a iedaļa – IIa apakšiedaļa – 103.ga pants – 3.c punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sedz tikai piegādes un saistītās izmaksas, 
kas minētas 1. punktā, un

c) sedz tikai 1. punktā minētās piegādes un 
saistītās izmaksas un programmas 
iedarbīguma nodrošināšanai 
nepieciešamo papildpasākumu izmaksas, 
un

Or. es

Grozījums Nr. 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts  a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 3. punkts –
d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) netiek izmantots, lai aizstātu pašreizējo 
finansējumu, kas piešķirts dalībvalstu 
spēkā esošajām skolu augļu patēriņa 
veicināšanas programmām vai citām skolu 
apgādes programmām, kas ietver augļu 
piegādi.

d) netiek izmantots, lai aizstātu pašreizējo 
valsts finansējumu, kas piešķirts 
dalībvalstu spēkā esošajām skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmām vai 
citām skolu apgādes programmām, kas 
ietver augļu piegādi.

Or. fr

Pamatojums

 Grozījums tikai padara skaidrāku tekstu tādā ziņā, ka d) apakšpunkts attiecas tikai uz valsts 
finansējumu, kā to varētu skaidrot pašreizējais formulējums. Šā punkta d) apakšpunktam 
nevajadzētu skart privāto finansējumu, piemēram, ar ziedojumiem.

Grozījums Nr. 69
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.g pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kopienas programma skolu apgādei ar 
augļiem neskar citas atsevišķas valstu 
īstenotās skolu augļu patēriņa veicināšanas 
programmas, kuras ir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem.

5. Kopienas programma skolu apgādei ar 
svaigiem augļiem neskar citas atsevišķas 
valstu īstenotās skolu augļu patēriņa 
veicināšanas programmas, kuras ir saskaņā 
ar Kopienas tiesību aktiem.

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts  a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.ga pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kopienas programma skolu apgādei ar 
augļiem neskar citas atsevišķas valstu 
īstenotās skolu augļu patēriņa veicināšanas 
programmas, kuras ir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem.

5. Kopienas programma skolu apgādei ar 
augļiem neskar citas atsevišķas valstu 
īstenotās skolu augļu patēriņa veicināšanas 
programmas, kuras ir saskaņā ar Kopienas 
tiesību aktiem. Izmēģinājumprojekti, ko 
veic eksperimentāli nedaudzās mācību 
iestādēs ierobežotu laika posmu, nav 
uzskatāmi par valsts programmām, kā 
minēts 3. punkta d) apakšpunktā.

Or. fr

Pamatojums

 Grozījumam jānoskaidro „pastāvošās valsts programmas” jēdziens, lai varētu vieglāk 
realizēt papildinājuma principu. Kopš 2008. mācību gada sākuma Francija īsteno 
eksperimentālu augļu izsniegšanas programmu ļoti ierobežotā skaitā skolu; tās finansējumu 
50 % apmērā nodrošina valsts līdzekļi (vietējās un reģionālās pašvaldības) un 50 % —
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privātais finansējums (līdztekus citiem avotiem arī no profilakses organizācijām un veselības 
apdrošināšanas iestādēm). 

Grozījums Nr. 71
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
II daļa – I sadaļa – IV nodaļa – IV a iedaļa – II a apakšiedaļa – 103.g pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
5. pantu Kopiena var finansēt arī 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus saistībā ar Programmu skolu 
apgādei ar augļiem, tostarp sabiedrības 
informētības palielināšanas pasākumus un 
saistītos sadarbības izvēršanas 
pasākumus.”

6. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 
5. pantu Kopiena var finansēt arī 
informācijas, uzraudzības un novērtēšanas 
pasākumus saistībā ar Programmu skolu 
apgādei ar svaigiem augļiem, tostarp 
sabiedrības informētības palielināšanas 
pasākumus un saistītos sadarbības 
izvēršanas pasākumus.”

Or. pt

Pamatojums

Apstrādātiem augļiem un dārzeņiem ir mazāka uzturvērtība, un tie ir jāizslēdz no šīs regulas 
darbības jomas. Ievērojot mērķi panākt, lai Eiropas bērnu lietotu veselīgāku pārtiku, ir 
jāatbalsta tikai svaigu augļu un dārzeņu izsniegšana bez maksas.  

Grozījums Nr. 72
Esther De Lange

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1234/2007
184. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) līdz 2012. gada 31. augustam – Eiropas 
Parlamentam un Padomei par to, kā tiek 
piemērota 103.ga pantā paredzētā 
Programma skolu apgādei ar augļiem, 

(6) līdz 2012. gada 31. augustam – Eiropas 
Parlamentam un Padomei par to, kā tiek 
piemērota 103.ga pantā paredzētā 
Programma skolu apgādei ar augļiem, 
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vajadzības gadījumā pievienojot attiecīgus 
priekšlikumus. Ziņojumā jo īpaši 
jāapraksta, cik lielā mērā programma ir 
veicinājusi labi funkcionējošu skolu augļu 
patēriņa veicināšanas programmu izveidi 
dalībvalstīs un kāda ir programmas ietekme 
uz bērnu ēšanas paradumu uzlabošanu.

vajadzības gadījumā pievienojot attiecīgus 
priekšlikumus. Ziņojumā jo īpaši 
jāapraksta:
- cik lielā mērā programma ir veicinājusi 
labi funkcionējošu skolu augļu patēriņa 
veicināšanas programmu izveidi 
dalībvalstīs un kāda ir programmas ietekme 
uz bērnu ēšanas paradumu uzlabošanu;

- cik lielā mērā izvēle par labu valsts 
līdzfinansējumam, izmantojot skolēnu 
vecāku ieguldījumu, ir ietekmējusi 
programmas vērienu un efektivitāti, vai 
arī nav to ietekmējusi; 
- cik samērīgi ir valsts papildu pasākumi 
un kāda ir to ietekme, jo īpaši — kādā 
veidā programma skolu apgādei ar 
augļiem un ar to saistītā informācija par 
veselīgu diētu tiek iekļauta valsts 
programmā;

Or. nl
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