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Alteração 8
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. No 
âmbito da subsidiariedade, deve ser 
conferida aos Estados-Membros, no 
contexto da definição do grupo-alvo, 
flexibilidade suficiente para, em função 
das suas necessidades, distribuírem nas 
escolas fruta a um número de utilizadores 
tão vasto quanto possível. Além disso, o 
regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

Or. de

Justificação

A decisão quanto ao estabelecimento de um limite de idade dos alunos deve, em todo o caso, 
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ser deixada aos Estados-Membros. 

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas. 

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas, que devem, 
tanto quanto possível, ser frescos, da 
época e obteníveis a baixo custo, aos 
alunos, nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas. 

Or. it
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Alteração 10
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro, criando um 
efeito multiplicador ao envolver alunos, 
pais e professores, e consequentemente as 
receitas agrícolas, o que constitui também 
um objectivo da PAC. Além disso, nos 
termos da alínea b) do artigo 35.º do 
Tratado, podem prever-se, no âmbito da 
política agrícola comum, acções comuns 
destinadas a promover o consumo de certos 
produtos, como é o caso de um regime de 
distribuição de fruta às escolas.

Or. es

Alteração 11
Willem Schuth 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados (2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
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no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas, e que incluam uma componente 
educativa adicional nos domínios da 
saúde e da nutrição.

Or. de

Justificação

Quando aos alunos são fornecidos produtos, deve igualmente fornecer-se-lhes informações 
sobre, por exemplo, métodos de confecção culinária, dado que tal promoveria a aceitação 
dos produtos e teria um efeito didáctico de longo prazo.  

Alteração 12
Maria Petre 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
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seguintes: estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

seguintes: estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer fruta e produtos à base de frutos 
aos alunos, nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas, bem como a fomentar e 
impulsionar os produtos regionais, 
incluindo os das regiões montanhosas.

Or. ro

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas de origem 
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nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas. 

comunitária aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, corresponde 
aos objectivos referidos. Além disso, o 
regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas. 

Or. it

Justificação

A base jurídica do regulamento é o artigo 33.º do Tratado CE, que enuncia os objectivos da 
Política Agrícola Comum, um dos quais, como referido no considerando em causa, consiste 
em aumentar os rendimentos dos produtores agrícolas. 

Alteração 14
Ilda Figueiredo 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes: estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes: estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
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disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
produtos hortícolas, devendo portanto ter 
um efeito vincadamente positivo na saúde 
pública e no combate à pobreza infantil, 
aumentando o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

Or. pt

Justificação

A distribuição diária de fruta às escolas contribui também para melhorar a alimentação das 
crianças de famílias com mais carências alimentares e económicas. 

Alteração 15
Michl Ebner 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas, 
produtos hortícolas e bananas aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 

(2) Entre os objectivos da PAC enunciados 
no artigo 33.º do Tratado, contam-se os 
seguintes, estabilizar os mercados, garantir 
a segurança dos abastecimentos e assegurar 
preços razoáveis nos fornecimentos aos 
consumidores. A concessão, no âmbito de 
um regime de distribuição de fruta às 
escolas, de uma ajuda comunitária para 
fornecer produtos à base de frutas e 
bananas de origem comunitária aos 
alunos, nos estabelecimentos de ensino, 
corresponde aos objectivos referidos. Além 
disso, o regime deverá levar os jovens 
consumidores a apreciar as frutas e os 
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produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

produtos hortícolas, devendo portanto 
aumentar o consumo futuro e 
consequentemente as receitas agrícolas, o 
que constitui também um objectivo da 
PAC. Além disso, nos termos da alínea b) 
do artigo 35.º do Tratado, podem prever-se, 
no âmbito da política agrícola comum, 
acções comuns destinadas a promover o 
consumo de certos produtos, como é o caso 
de um regime de distribuição de fruta às 
escolas.

Or. it

Alteração 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O regime de distribuição de fruta às
escolas deve ser claramente identificado 
como sendo uma iniciativa da União 
Europeia destinada a combater a 
obesidade nos jovens e desenvolver o seu 
sentido do paladar. Este programa deve 
igualmente permitir, graças a programas 
educativos adequados, sensibilizar as 
crianças para os diferentes ciclos sazonais 
ao longo do ano. Para o efeito, as 
autoridades educativas devem 
prioritariamente assegurar a distribuição 
de fruta da época, dando preferência a 
uma vasta variedade de fruta, a fim de 
permitir às crianças descobrirem 
diferentes sabores.

Or. fr
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Alteração 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O plano de acção biológico propõe o 
lançamento de uma campanha plurianual 
de informação e promoção, a desenvolver 
ao longo de vários anos à escala da UE, 
visando informar as escolas sobre os 
méritos da agricultura biológica e 
aumentar a consciencialização dos 
consumidores, bem como incrementar o 
reconhecimento dos produtos biológicos, 
incluindo o reconhecimento do logo UE. 
O regime de distribuição de fruta às 
escolas deve apoiar estes objectivos, em 
particular no que respeita à fruta 
biológica, devendo as medidas de 
acompanhamento incluir a prestação de 
informações sobre a agricultura 
biológica.

Or. en

Alteração 18
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas e das frutas, produtos 
hortícolas e bananas transformados, bem 
como certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para financiar a distribuição 
aos alunos, nos estabelecimentos de ensino, 
de certos produtos saudáveis dos sectores 
das frutas e produtos hortícolas e das 
frutas, produtos hortícolas e bananas 
transformados, bem como certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação, 
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seguimento e à avaliação. A Comissão 
deve estabelecer as condições aplicáveis ao 
regime.

bem como às medidas de 
acompanhamento requeridas para 
garantir a eficácia do regime. A Comissão 
deve estabelecer as condições aplicáveis ao 
regime. Cumpre votar particular atenção 
aos critérios de qualidade e 
sustentabilidade dos produtos abrangidos 
pelo regime: estes devem satisfazer as 
mais elevadas normas e ser, de 
preferência, da época e produzidos 
localmente ou, sempre que possível, 
produzidos na Comunidade. 

Or. es

Alteração 19
Maria Petre 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas e das frutas, 
produtos hortícolas e bananas 
transformados, bem como certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão deve estabelecer as condições 
aplicáveis ao regime.

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis à base de frutos e
produtos transformados à base de frutos, 
bem como certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação. A Comissão 
deve estabelecer as condições aplicáveis ao 
regime.

Or. ro
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Alteração 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas e das frutas, 
produtos hortícolas e bananas 
transformados, bem como certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão deve estabelecer as condições 
aplicáveis ao regime.

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas e bananas, bem como 
certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão deve estabelecer as condições 
aplicáveis ao regime.

Or. en

Alteração 21
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando  6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas e das frutas, 
produtos hortícolas e bananas 
transformados, bem como certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão deve estabelecer as condições 
aplicáveis ao regime.

(6) Deve, pois, ser prevista uma ajuda 
comunitária para co-financiar a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos saudáveis dos sectores das frutas 
e produtos hortícolas frescos, bem como 
certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão deve estabelecer as condições 
aplicáveis ao regime.
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Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 22
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional, incluindo no 
domínio da educação para os grupos 
destinatários. Esses Estados-Membros 
devem também prever as medidas de 
acompanhamento necessárias para que o 
regime seja eficaz. Os Estados-Membros 
podem integrar estas medidas, de forma 
pedagógica, nos programas escolares 
sobre saúde e nutrição. 

Or. nl

Alteração 23
Maria Petre 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
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às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento educativas e 
logísticas necessárias para que o regime 
seja eficaz.

Or. ro

Alteração 24
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
fresca às escolas, os Estados-Membros que 
a ele desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.
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Alteração 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

(7) A fim de assegurar a aplicação 
ordenada do regime de distribuição de fruta 
às escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz, devendo a 
Comissão elaborar recomendações sobre 
a implementação do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 26
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

7) A fim de assegurar a aplicação ordenada 
do regime de distribuição de fruta às 
escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

7) A fim de assegurar a aplicação ordenada 
do regime de distribuição de fruta às 
escolas, os Estados-Membros que a ele 
desejem recorrer devem elaborar 
previamente uma estratégia, a nível 
nacional ou regional. Esses Estados-
Membros devem também prever as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz. No contexto 
da implementação deste regime de 
distribuição de fruta às escolas, importa 
envidar todos os esforços para tendentes à 
máxima aplicação do princípio da 
subsidiariedade, deixando aos Estados-
Membros uma ampla margem de 
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manobra no âmbito da elaboração das 
suas estratégias. Importa envolver as 
autoridades sanitárias e educativas, ao 
mesmo título que o sector agrícola.

Or. es

Alteração 27
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser autorizados a 
conceder ajudas nacionais complementares 
para a distribuição de produtos e custos 
conexos, bem como para medidas de 
acompanhamento, não devendo o regime 
comunitário de distribuição de fruta às 
escolas prejudicar quaisquer regimes 
nacionais distintos de distribuição de fruta 
às escolas que respeitem a legislação 
comunitária. No entanto, para que tenha 
resultados práticos, o regime comunitário 
não deve substituir o financiamento actual 
dos regimes nacionais de distribuição de 
fruta às escolas, ou outros regimes de 
distribuição às escolas que incluam fruta, 
que já se encontrem em vigor.

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser incentivados
a conceder ajudas nacionais 
complementares para a distribuição de 
produtos e custos conexos, bem como para 
medidas de acompanhamento, não devendo 
o regime comunitário de distribuição de 
fruta às escolas prejudicar quaisquer 
regimes nacionais distintos de distribuição 
de fruta às escolas que respeitem a 
legislação comunitária. No entanto, para 
que tenha resultados práticos, o regime 
comunitário não deve substituir o 
financiamento nacional actual dos regimes 
de distribuição de fruta às escolas, ou 
outros regimes de distribuição às escolas 
que incluam fruta, que já se encontrem em 
vigor. O financiamento comunitário deve 
ser de carácter complementar e reservado 
a novos regimes ou à ampliação dos 
regimes existentes.

Or. nl
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Alteração 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser autorizados a 
conceder ajudas nacionais complementares 
para a distribuição de produtos e custos 
conexos, bem como para medidas de 
acompanhamento, não devendo o regime 
comunitário de distribuição de fruta às 
escolas prejudicar quaisquer regimes 
nacionais distintos de distribuição de fruta 
às escolas que respeitem a legislação 
comunitária. No entanto, para que tenha 
resultados práticos, o regime comunitário 
não deve substituir o financiamento actual 
dos regimes nacionais de distribuição de 
fruta às escolas, ou outros regimes de 
distribuição às escolas que incluam fruta, 
que já se encontrem em vigor.

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser autorizados a 
conceder ajudas nacionais complementares 
para a distribuição de produtos e custos 
conexos, bem como para medidas de 
acompanhamento, não devendo o regime 
comunitário de distribuição de fruta às 
escolas prejudicar quaisquer regimes 
nacionais distintos de distribuição de fruta 
às escolas que respeitem a legislação 
comunitária. No entanto, para que tenha 
resultados práticos, o regime comunitário 
não deve substituir o financiamento actual 
dos regimes nacionais plurianuais de 
distribuição de fruta às escolas, ou outros 
regimes de distribuição às escolas que 
incluam fruta, que já se encontrem em 
vigor.

Or. fr

Justificação

 Trata-se de precisar a noção de "programa nacional", a fim de facilitar a aplicação do 
princípio da adicionalidade, proposto no projecto de regulamento.  

Alteração 29
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser autorizados a 

(8) Para não restringir o impacto global de 
medidas nacionais similares, os Estados-
Membros devem também ser autorizados a 
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conceder ajudas nacionais complementares 
para a distribuição de produtos e custos 
conexos, bem como para medidas de 
acompanhamento, não devendo o regime 
comunitário de distribuição de fruta às 
escolas prejudicar quaisquer regimes 
nacionais distintos de distribuição de fruta 
às escolas que respeitem a legislação 
comunitária. No entanto, para que tenha 
resultados práticos, o regime comunitário 
não deve substituir o financiamento actual 
dos regimes nacionais de distribuição de 
fruta às escolas, ou outros regimes de 
distribuição às escolas que incluam fruta, 
que já se encontrem em vigor.

conceder ajudas nacionais complementares 
para a distribuição de produtos e custos 
conexos, bem como para medidas de 
acompanhamento, não devendo o regime 
comunitário de distribuição de fruta fresca 
às escolas prejudicar quaisquer regimes 
nacionais distintos de distribuição de fruta 
às escolas que respeitem a legislação 
comunitária. No entanto, para que tenha 
resultados práticos, o regime comunitário 
não deve substituir o financiamento actual 
dos regimes nacionais de distribuição de 
fruta às escolas, ou outros regimes de 
distribuição às escolas que incluam fruta, 
que já se encontrem em vigor.

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 30
Ilda Figueiredo 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo fixo para a ajuda comunitária, bem 
como taxas máximas de co-
financiamento, e a contribuição 
financeira da Comunidade para o regime 
deve ser aditada à lista de medidas 
elegíveis para financiamento pelo FEAGA 
constante do n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo 
ao financiamento da política agrícola 

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo fixo para a ajuda comunitária, de 
acordo com a especificidade e necessidade 
de cada Estado-Membro. O presente
regime deve ser aditado à lista de medidas 
elegíveis para financiamento pelo FEAGA 
constante do n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo 
ao financiamento da política agrícola 
comum[3]. Se um ou mais 
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comum[3]. Estados-Membros não utilizarem o 
financiamento comunitário, os fundos 
poderão ser transferidos e utilizados 
noutros Estados-Membros.

Or. pt

Justificação

Numa perspectiva de equidade entre os Estados-Membros, o financiamento da distribuição 
diária de fruta às escolas deve ser feito exclusivamente na base de um financiamento 
comunitário. 

Alteração 31
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo fixo para a ajuda comunitária, bem 
como taxas máximas de co-
financiamento, e a contribuição financeira 
da Comunidade para o regime deve ser 
aditada à lista de medidas elegíveis para 
financiamento pelo FEAGA constante do 
n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 
2005, relativo ao financiamento da política 
agrícola comum[3].

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo suficiente para a ajuda 
comunitária e a contribuição financeira da 
Comunidade para o regime deve ser 
aditada à lista de medidas elegíveis para 
financiamento pelo FEAGA constante do 
n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 
2005, relativo ao financiamento da política 
agrícola comum[3].

Or. es
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Alteração 32
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo fixo para a ajuda comunitária, bem 
como taxas máximas de co-financiamento, 
e a contribuição financeira da Comunidade 
para o regime deve ser aditada à lista de 
medidas elegíveis para financiamento pelo 
FEAGA constante do n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo 
ao financiamento da política agrícola 
comum.

(9) A fim de assegurar a boa gestão 
orçamental, deve ser previsto um limite 
máximo fixo para a ajuda comunitária, bem 
como taxas máximas de co-financiamento, 
e a contribuição financeira da Comunidade 
para o regime deve ser aditada à lista de 
medidas elegíveis para financiamento pelo 
FEAGA constante do n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 1290/2005 do 
Conselho, de 21 de Junho de 2005, relativo 
ao financiamento da política agrícola 
comum. Qualquer financiamento 
comunitário que, de forma repetida, não 
seja utilizado por um ou vários 
Estados-Membros poderá ser transferido 
para outros Estados-Membros e ser nestes 
despendido.

Or. nl

Alteração 33
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de permitir uma aplicação 
harmoniosa do regime, o mesmo deve ser 
aplicável a partir do ano lectivo de 
2009/2010. Decorridos três anos deve ser 
elaborado um relatório sobre a aplicação 
do regime.

(10) A fim de permitir uma aplicação 
harmoniosa do regime, o mesmo deve ser 
aplicável a partir do ano lectivo de 
2009/2010. Os Estados-Membros devem 
levar a cabo uma avaliação anual da 
aplicação e do impacto do regime e, 
decorridos três anos, a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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Or. ro

Justificação

Os Estados-Membros são responsáveis pela administração do regime e, para que a esta seja 
correcta, deverão avaliá-lo de forma contínua para poderem tomar as decisões necessárias.

Alteração 34
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de permitir uma aplicação 
harmoniosa do regime, o mesmo deve ser 
aplicável a partir do ano lectivo de 
2009/2010. Decorridos três anos deve ser 
elaborado um relatório sobre a aplicação 
do regime.

(10) A fim de permitir uma aplicação 
harmoniosa do regime, o mesmo deve ser 
aplicável a partir do ano lectivo de 
2009/2010. Decorridos três anos deve ser 
elaborado um relatório sobre a aplicação 
do regime. Tendo em conta que apenas 
um programa de longo prazo será 
portador de benefícios a longo prazo, é 
necessário garantir o seguimento e 
avaliação do programa, a fim de medir a 
sua eficácia e eventuais melhorias.

Or. es

Alteração 35
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para aumentar a eficácia do regime, a 
Comunidade deve poder financiar acções 
de informação, seguimento e avaliação 
destinadas a sensibilizar o público para o 
regime de distribuição de fruta às escolas e 
para os seus objectivos, bem como acções 
conexas de ligação em rede, sem prejuízo 

(11) Para aumentar a eficácia do regime, a 
Comunidade deve poder financiar acções 
de informação, seguimento e avaliação 
destinadas a sensibilizar o público para o 
regime de distribuição de fruta fresca às 
escolas e para os seus objectivos, bem 
como acções conexas de ligação em rede, 
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dos seus poderes para co-financiar, no 
âmbito do Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de Dezembro de 2007, 
relativo a acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno e nos países terceiros4, 
as medidas de acompanhamento 
necessárias com vista à sensibilização para 
os efeitos benéficos para a saúde 
decorrentes do consumo de frutas e 
produtos hortícolas.

sem prejuízo dos seus poderes para co-
financiar, no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 3/2008 do Conselho, de 17 de 
Dezembro de 2007, relativo a acções de 
informação e promoção a favor dos 
produtos agrícolas no mercado interno e 
nos países terceiros4, as medidas de 
acompanhamento necessárias com vista à 
sensibilização para os efeitos benéficos 
para a saúde decorrentes do consumo de 
frutas e produtos hortícolas frescos.

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 36
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para aumentar a eficácia do regime, a 
Comunidade deve poder financiar acções 
de informação, seguimento e avaliação 
destinadas a sensibilizar o público para o 
regime de distribuição de fruta às escolas e 
para os seus objectivos, bem como acções 
conexas de ligação em rede, sem prejuízo 
dos seus poderes para co-financiar, no 
âmbito do Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de Dezembro de 2007, 
relativo a acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno e nos países 
terceiros[4], as medidas de 
acompanhamento necessárias com vista à 
sensibilização para os efeitos benéficos 

(11) Para aumentar a eficácia do regime, a 
Comunidade deve poder financiar acções 
de informação, seguimento e avaliação 
destinadas a sensibilizar o público para o 
regime de distribuição de fruta às escolas e 
para os seus objectivos, bem como acções 
conexas de ligação em rede, sem prejuízo 
dos seus poderes para co-financiar, no 
âmbito do Regulamento (CE) n.º 3/2008 do 
Conselho, de 17 de Dezembro de 2007, 
relativo a acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno e nos países 
terceiros[4], as medidas de 
acompanhamento necessárias com vista à 
sensibilização para os efeitos benéficos 
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para a saúde decorrentes do consumo de 
frutas e produtos hortícolas.

para a saúde decorrentes do consumo de 
frutas e produtos hortícolas. É 
imprescindível que a Comissão leve a 
efeito uma vasta campanha de divulgação 
do regime em toda a União Europeia.

Or. es

Alteração 37
Duarte Freitas

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Título 

Texto da Comissão Alteração

REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE 
FRUTA ÀS ESCOLAS

REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE 
FRUTA FRESCA ÀS ESCOLAS

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 38
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regimento (CE) n.° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G   – Título

Texto da Comissão Alteração

Ajuda à distribuição de produtos à base
de frutas, produtos hortícolas e bananas 
aos alunos

Ajuda à distribuição de frutas, produtos 
hortícolas e bananas aos alunos
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Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 39
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV A – Subsecção II A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar
pela Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certas
frutas e produtos hortícolas frescos, a 
determinar pelos Estados Membros; a 
ajuda pode também ser concedida para 
certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

Or. en

Justificação

Os produtos frescos são muitíssimo mais saudáveis do que os produtos transformados. No 
caso das frutas e produtos hortícolas, os gostos dos consumidores variam consideravelmente 
consoante os Estados-Membros.
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Alteração 40
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em condições a determinar pela Comissão, 
a partir do ano lectivo de 2009/2010, é 
concedida uma ajuda comunitária para a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Em condições a determinar pela Comissão, 
a partir do ano lectivo de 2009/2010, é 
concedida uma ajuda comunitária para a 
distribuição aos alunos, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos, seleccionados pela Comissão,
dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar com 
maior exactidão pelos Estados-Membros; 
a ajuda pode também ser concedida para 
certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação. 
A Comissão e os Estados-Membros 
seleccionam os produtos hortícolas e os 
frutos transformados com base em 
critérios de saúde, como a exigência de 
que estes produtos transformados 
contenham o mínimo possível de aditivos 
não naturais e não saudáveis.

Or. nl

Alteração 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103 G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
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2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados produzidos na 
União Europeia, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Or. fr

Justificação

Atendendo a que, como referido no Considerando 2, as disposições em questão se baseiam no 
artigo 33.º do Tratado, relativo à PAC, a presente alteração tem por objectivo precisar que 
as frutas e produtos hortícolas a distribuir aos alunos devem ser produzidos na UE, uma vez 
que tal promoverá a compreensão e incentivará o consumo dos produtos comunitários. 
Existem em países membros da OMC, designadamente os Estados Unidos, programas 
semelhantes baseados no aprovisionamento interno.

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A –N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados de origem 
comunitária, a determinar pela Comissão; 
a ajuda pode também ser concedida para 
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correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

Or. it

Justificação

A base jurídica do regulamento é o artigo 33.º do Tratado CE, que enuncia os objectivos da 
Política Agrícola Comum, um dos quais, como referido no Considerando 2, consiste em 
aumentar os rendimentos dos produtores agrícolas. 

Alteração 43
Michl Ebner 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados de origem 
comunitária, a determinar pela Comissão; 
a ajuda pode também ser concedida para 
certos custos conexos correspondentes à 
logística, à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

Or. it

Justificação

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 
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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.

Alteração 44
Ioannis Gklavakis 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G- A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos de origem comunitária dos 
sectores das frutas e produtos hortícolas e 
das frutas, produtos hortícolas e bananas 
transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Or. el

Justificação

Atendendo a que a proposta da Comissão visa o aumento do consumo de frutas e produtos 
hortícolas, o regime poderia também operar como meio de promoção dos rendimentos, 
sobretudo dos Europeus.
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Alteração 45
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas  transformados, a determinar 
pela Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de frutas e 
produtos hortícolas frescos, a determinar 
pela Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 46
Maria Petre 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
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comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e 
produtos hortícolas e das frutas, produtos 
hortícolas e bananas transformados, a 
determinar pela Comissão; a ajuda pode 
também ser concedida para certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
frutos e produtos transformados à base de 
frutos, a determinar pela Comissão; a ajuda 
pode também ser concedida para certos 
custos conexos correspondentes à logística, 
à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

Or. ro

Alteração 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar 
pela Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e bananas, a determinar pela 
Comissão; as frutas e produtos hortícolas 
biológicos locais serão, se disponíveis, 
objecto de particular atenção; essa ajuda 
pode também ser concedida para certos 
custos conexos correspondentes à logística, 
à distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação.

Or. en

Justificação

As frutas e produtos hortícolas frescos acrescentam valor ao regime alimentar das crianças. 
Assim sendo, devem-lhes ser fornecidos frutas e produtos hortícolas frescos.  As frutas e 
produtos hortícolas transformados, designadamente fruta em lata e edulcorada, não devem 
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ser incluídos no regime de distribuição de fruta às escolas. Os gestores dos contratos devem 
ser incentivados a optar por frutas e produtos hortícolas regionais e biológicos, caso estes 
estejam disponíveis. Por conseguinte, deve conferir-se-lhes a possibilidade de tomarem em 
consideração estes aspectos de qualidade e não serem obrigados a seleccionar a proposta 
mais barata.

Alteração 48
Willem Schuth 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G -A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos 
e crianças em idade pré-escolar, nos 
estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação. Neste contexto, 
deve ser conferida prioridade aos 
produtos locais, a fim de evitar 
transportes desnecessários e a decorrente 
poluição ambiental.  

Or. de

Justificação

Deve igualmente distribuir-se fruta aos alunos do ensino pré-escolar, uma vez que também 
estes poderiam beneficiar do regime.

Atendendo aos problemas climáticos globais e aos objectos climáticos prosseguidos pela UE, 
cumpre evitar transportes desnecessários.
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Alteração 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, que sejam tão 
frescos quanto possível, da época e 
obteníveis a baixo custo e a determinar 
pela Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Or. it

Alteração 50
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção 4-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
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e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser
concedida para certos custos conexos
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda será também concedida 
para certos custos conexos correspondentes 
à logística, à distribuição, ao equipamento, 
à comunicação, ao seguimento e à 
avaliação, bem como para fins de 
financiamento das medidas de 
acompanhamento necessárias para 
garantir a eficácia do regime.

Or. es

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

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.  Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1.  Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; essa ajuda comunitária deve
também abranger certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

Or. it

Justificação

Se se pretende que o regime de distribuição de fruta nas escolas seja eficazmente 
implementado, é essencial que a ajuda comunitária abranja igualmente a totalidade dos 
custos logísticos correlatos (por exemplo, para a aquisição dos distribuidores necessários), 
uma vez que, de outro modo, esses custos seriam imputados aos orçamentos das escolas ou 
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das famílias dos alunos. 

Alteração 52
Ioannis Gklavakis 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino, de certos 
produtos dos sectores das frutas e produtos 
hortícolas e das frutas, produtos hortícolas 
e bananas transformados, a determinar pela 
Comissão; a ajuda pode também ser 
concedida para certos custos conexos 
correspondentes à logística, à distribuição, 
ao equipamento, à comunicação, ao 
seguimento e à avaliação.

1. Em condições a determinar pela 
Comissão, a partir do ano lectivo de 
2009/2010, é concedida uma ajuda 
comunitária para a distribuição aos alunos, 
nos estabelecimentos de ensino primário, 
de certos produtos dos sectores das frutas e 
produtos hortícolas e das frutas, produtos 
hortícolas e bananas transformados, a 
determinar pela Comissão; a ajuda pode 
também ser concedida para certos custos 
conexos correspondentes à logística, à 
distribuição, ao equipamento, à 
comunicação, ao seguimento e à avaliação
e às medidas de acompanhamento 
necessárias para efeitos de eficaz 
implementação do regime.

Or. el

Justificação

Atendendo às características particulares dos sistemas educativos dos Estados-Membros, a 
categoria 6-10 anos proposta pela Comissão poderia excluir os alunos de alguns 
estabelecimentos de ensino, pelo que se afigura apropriado incluir no regime os 
estabelecimentos de ensino primário. A ajuda comunitária deveria igualmente ser concedida 
a todas as medidas relacionadas com o regime, a fim de garantir a sua eficaz implementação, 
mesmo na fase-piloto.
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Alteração 53
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção 4-A – Subsecção II-A – artigo 103-G-A – N.º 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os produtos incluídos no regime 
devem satisfazer as mais elevadas normas 
de qualidade e, de preferência, ser da 
época e produzidos localmente ou, sempre 
que possível, na Comunidade. Cumpre 
conferir prioridade aos produtos 
sustentáveis.

Or. es

Alteração 54
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – n.º 1-A 
(novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os produtos dos sectores dos frutos e 
produtos hortícolas e dos frutos, produtos 
hortícolas e bananas transformados, que 
deverão ser oferecidos aos alunos, serão 
escolhidos pelos Estados-Membros, com 
base numa recomendação da Comissão e 
tendo em conta a necessidade de 
promover os frutos tradicionais e os 
produzidos na Comunidade.

Or. ro
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Justificação

A Comissão desempenha um papel integrador e pode formular recomendações a nível 
europeu.  Contudo, o poder de decisão cabe aos Estados-Membros. Além disso, este regime 
oferece a oportunidade de apoiar os frutos tradicionais e os produtores da Comunidade, num 
momento em que é possível que as importações de países terceiros requeiram esforços 
financeiros acrescidos para a implementação do regime.   

Alteração 55
Elisabeth Jeggle 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as
medidas de acompanhamento necessárias
para que o regime seja eficaz.

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. A 
estratégia incluirá a definição do grupo-
alvo, a duração do regime, a definição dos 
produtos e a frequência da distribuição, 
bem como a descrição das medidas de 
acompanhamento, para que o regime seja 
eficaz. Os Estados-Membros podem 
igualmente transferir o co-financiamento 
nacional do regime para terceiros 
privados.  

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros deveriam poder decidir do modo como se processa o financiamento da 
parte não CE. Posto isto, para além dos pais, deveria ser possível a outras partes terceiras, 
por exemplo, à comunidade empresarial, contribuir para a parte nacional do financiamento.
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Alteração 56
Ilda Figueiredo 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz. 

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação, para 
ter em conta o aproveitamento das 
condições edafo-climáticas da produção 
das frutas e dos produtos hortícolas. Neste 
âmbito, deve ainda assegurar-se a 
preferência comunitária destes produtos.
Esses Estados-Membros prevêem também 
as medidas de acompanhamento 
necessárias para que o regime seja eficaz, 
dando prioridade às crianças da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo de escolaridade, 
às quais deve ser distribuída a fruta diária 
e gratuitamente.

Or. pt

Justificação

Deve garantir-se a todas as crianças na escola, independentemente da idade e da situação 
socio-económica da respectiva família, a mesma oportunidade de acesso ao presente regime. 
No âmbito do presente regime deve ainda ter-se em conta o aproveitamento das condições 
edafo-climáticas da produção das frutas e dos produtos hortícolas, devendo ainda assegurar-
se a preferência comunitária destes produtos. 

Alteração 57
Constantin Dumitriu 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

(2) Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também os 
recursos financeiros comunitários e 
nacionais necessários para a sua 
aplicação e tomam as medidas de 
acompanhamento necessárias para que o 
regime seja eficaz.

Or. ro

Justificação

Os Estados-Membros devem proporcionar à Comissão um ponto de partida no que se refere 
à afectação de recursos financeiros e atribuir ao regime o co-financiamento necessário. 

Alteração 58
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção 4-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

No âmbito desta estratégia, os 
Estados-Membros determinarão, inter 
alia, o seguinte:
- os produtos a distribuir, tendo em conta 
que se trate de produtos da época e 
produzidos localmente;
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- as faixas etárias da população escolar 
beneficiária;
- os estabelecimentos de ensino que 
participam no regime.

Or. es

Alteração 59
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz. Como no 
caso do programa de distribuição de leite 
nas escolas, os Estados-Membros podem 
exigir que os pais paguem a parte 
correspondente ao co-financiamento 
nacional do regime. Os Estados-Membros 
podem igualmente incentivar as 
seguradoras de saúde e as autoridades 
locais a contribuir para a parte 
correspondente do co-financiamento 
nacional.

Or. nl

Alteração 60
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – título I – capítulo IV – secção IV A – subsecção II A – artigo 103-G-A – N.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz.

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz. De acordo 
com critérios objectivos, os Estados-
Membros conferem prioridade às frutas e 
produtos hortícolas tradicionais 
produzidos localmente e apoiam as 
pequenas explorações agrícolas na 
implementação do regime.

Or. en

Justificação

No caso das frutas e produtos hortícolas, os gostos dos consumidores variam 
consideravelmente consoante os Estados-Membros.

A alteração é conforme aos objectivos estabelecidos no artigo 33.º do Tratado. Para 
estabilizar os mercados, é necessário apoiar os produtores mais vulneráveis.

Alteração 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 

2. Os Estados-Membros que desejem 
participar no regime elaboram previamente 
uma estratégia, a nível nacional ou 
regional, para a respectiva aplicação. Esses 
Estados-Membros prevêem também as 
medidas de acompanhamento necessárias 
para que o regime seja eficaz. As medidas 
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para que o regime seja eficaz. de acompanhamento incluirão a 
prestação de aconselhamento sanitário e 
dietético, informações sobre os benefícios 
das frutas para a saúde, de forma 
apropriada à idade dos alunos, bem como 
informações sobre as características 
particulares da agricultura biológica.

Or. en

Alteração 62
Ioannis Gklavakis 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exceder 90 milhões de euros por ano 
lectivo;

(a) Exceder 180 milhões de euros por ano 
lectivo;

Or. el

Justificação

O consumo de fruta uma vez por semana não é suficiente para combater a obesidade infantil 
ou melhorar os hábitos alimentares das crianças. Em particular na fase de arranque do 
regime, os Estados-Membros devem beneficiar de um substancial financiamento, para que 
implementem eficazmente o regime e para que as organizações envolvidas sejam incentivadas 
pelos benefícios do mesmo. Cumpre, por conseguinte, duplicar o orçamento do regime.

Alteração 63
Michl Ebner 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Exceder 90 milhões de euros por ano 
lectivo;

(a) Exceder 360 milhões de euros por ano 
lectivo;

Or. de

Justificação

Um limite financeiro de 90 milhões de euros permitiria distribuir fruta um dia por semana. 
Porém, de um ponto de vista dietético, está provado que a ingestão diária de fruta é essencial 
para um desenvolvimento saudável. O regime de distribuição de fruta às escolas só faz 
sentido, se a distribuição de fruta tiver lugar quatro dias por semana. Assim sendo, o 
orçamento deve ser aumentado de 90 milhões para 360 milhões de euros.

Alteração 64
Béla Glattfelder 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Exceder 90 milhões de euros por ano 
lectivo;

(a) Exceder 500 milhões de euros por ano 
lectivo;

Or. en

Justificação

Os elevados preços dos produtos alimentares implicam que ficam por utilizar substanciais 
fundos a título da Rubrica 2 (despesas agrícolas).
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Alteração 65
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção 4-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Exceder 50% dos custos de distribuição 
e custos conexos referidos no n.º 1 ou 75% 
desses custos nas regiões elegíveis ao 
abrigo do objectivo da convergência;

b) Exceder os custos de distribuição e as 
medidas de acompanhamento referidos no 
n.º 1;

Or. es

Alteração 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – Nº 3 –
alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Exceder 50% dos custos de distribuição e 
custos conexos referidos no n.º 1 ou 75%
desses custos nas regiões elegíveis ao 
abrigo do objectivo da convergência;

Exceder 60% dos custos de distribuição e 
custos conexos referidos no n.º 1 ou 95%
desses custos nas regiões elegíveis ao 
abrigo do objectivo da convergência;

Or. en

Alteração 67
María Isabel Salinas García 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção 4-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) Cobrir senão os custos de distribuição e 
custos conexos referidos no n.º 1;

c) Cobrir senão os custos de distribuição e 
custos conexos e os das medidas de 
acompanhamento requeridas para 
garantir a eficácia do regime, como 
referido no n.º 1;

Or. es

Alteração 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 3 –
alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ser utilizada para substituir o 
financiamento actual dos regimes nacionais 
de distribuição de fruta às escolas, ou 
outros regimes de distribuição às escolas 
que incluam fruta, que já se encontrem em 
vigor.

(d) Ser utilizada para substituir o 
financiamento público actual dos regimes 
nacionais de distribuição de fruta às 
escolas, ou outros regimes de distribuição 
às escolas que incluam fruta, que já se 
encontrem em vigor.

Or. fr

Justificação

 Trata-se simplesmente de uma clarificação visando precisar que, neste ponto, apenas estão 
em causa financiamentos públicos, o que a actual redacção parece implicar. Com efeito, o 
financiamento privado proveniente, por exemplo, de donativos não deve relevar desta alínea.

Alteração 69
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G –  N.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O regime comunitário de distribuição de 
fruta às escolas não prejudica quaisquer 
regimes nacionais distintos de distribuição 
de fruta às escolas que respeitem a 
legislação comunitária.

5. O regime comunitário de distribuição de 
fruta fresca às escolas não prejudica 
quaisquer regimes nacionais distintos de 
distribuição de fruta às escolas que 
respeitem a legislação comunitária.

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV– Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G-A – N.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O regime comunitário de distribuição de 
fruta às escolas não prejudica quaisquer 
regimes nacionais distintos de distribuição 
de fruta às escolas que respeitem a 
legislação comunitária.

5. O regime comunitário de distribuição de 
fruta às escolas não prejudica quaisquer 
regimes nacionais distintos de distribuição 
de fruta às escolas que respeitem a 
legislação comunitária. Os projectos-piloto 
que sejam conduzidos a título 
experimental num reduzido número de 
estabelecimentos de ensino por um 
período de tempo limitado não são 
considerados programas nacionais na 
acepção da alínea d) do ponto 3.

Or. fr

Justificação

 Trata-se de precisar a noção de "programa nacional", a fim de facilitar a aplicação do 
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princípio da adicionalidade. Com efeito, a França conduz, desde o início do ano lectivo de 
2008-2009, um projecto-piloto de distribuição de fruta às escolas, financiado em 50% por 
fundos públicos (colectividades territoriais) e em 50% por fundos privados (designadamente, 
organismos de prevenção e seguro de doença), num número muito limitado de 
estabelecimentos de ensino. 

Alteração 71
Duarte Freitas 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n° 1234/2007
Parte II – Título I – Capítulo IV – Secção IV-A – Subsecção II-A – Artigo 103-G  – N.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comunidade pode também financiar, 
ao abrigo do artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, acções de informação, 
seguimento e avaliação relacionadas com o 
regime de distribuição de fruta às escolas, 
incluindo a sensibilização do público para 
o regime e acções conexas de ligação em 
rede.";

6. A Comunidade pode também financiar, 
ao abrigo do artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 1290/2005, acções de informação, 
seguimento e avaliação relacionadas com o 
regime de distribuição de fruta fresca às 
escolas, incluindo a sensibilização do 
público para o regime e acções conexas de 
ligação em rede.";

Or. pt

Justificação

Os produtos hortícolas e frutas transformados têm um menor valor nutritivo e devem ficar 
excluídos do presente Regulamento. Dado o objectivo de tornar a alimentação das crianças 
europeias mais saudável, deve ser dado apoio à distribuição gratuita apenas de frutas e 
hortícolas frescos.

Alteração 72
Esther De Lange 

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1234/2007
Artigo 184 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
antes de 31 de Agosto de 2012, sobre a 
aplicação do regime de distribuição de 
fruta às escolas previsto no artigo 103.º-
GA, eventualmente acompanhado de 
propostas adequadas. O relatório analisará, 
inter alia, em que medida o regime 
promoveu o estabelecimento de regimes 
eficazes de distribuição de fruta às escolas 
nos Estados-Membros e o seu impacto na 
melhoria dos hábitos alimentares das 
crianças.

6. Ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
antes de 31 de Agosto de 2012, sobre a 
aplicação do regime de distribuição de 
fruta às escolas previsto no artigo 103.º-
GA, eventualmente acompanhado de 
propostas adequadas. O relatório analisará, 
inter alia:
- em que medida o regime promoveu o 
estabelecimento de regimes eficazes de 
distribuição de fruta às escolas nos 
Estados-Membros e o seu impacto na 
melhoria dos hábitos alimentares das 
crianças;
- em que medida a opção pelo 
co-financiamento nacional através de 
uma contribuição dos pais influenciou ou 
não o alcance e a eficácia do regime; 
- a relevância e o impacto das medidas 
nacionais de acompanhamento, em 
particular a forma como o regime de 
distribuição de fruta às escolas e a 
informação sobre um regime alimentar 
saudável que o acompanha são incluídos 
nos programas escolares nacionais.

Or. nl

Adlib Express Watermark


	738252pt.doc

