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Amendamentul 8
Elisabeth Jeggle

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
statele membre ar trebui să beneficieze, la 
stabilirea grupului-țintă, de un grad 
suficient de flexibilitate pentru a putea, în 
funcție de necesități, să distribuie fructe 
în școli unei categorii cât mai largi de 
consumatori. În plus, programul ar trebui 
să îi facă pe tinerii consumatori să 
aprecieze fructele și legumele și, prin 
urmare, să determine pe viitor o creștere a 
consumului acestor produse stimulând 
astfel veniturile agricole, ceea ce 
constituie, de asemenea, un obiectiv al 
PAC. Pe lângă aceasta, în conformitate cu 
articolul 35 litera b) din tratat, pot fi 
prevăzute, în cadrul politicii agricole 
comune, măsuri comune, precum un 
program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

Or. de

Justificare

Decizia de stabilire a unei limite de vârstă a elevilor ar trebui să revină întotdeauna statelor 
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membre. 

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse. 

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora, cât se poate de 
proaspete, de sezon, și disponibile la 
costuri reduse, pentru elevi, ar fi în 
conformitate cu aceste obiective.  În plus, 
programul ar trebui să îi facă pe tinerii 
consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse. 

Or. it
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Amendamentul 10
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse, creând un efect multiplicator 
prin implicarea elevilor, a părinților și a 
profesorilor și stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

Or. es

Amendamentul 11
Willem Schuth

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 (2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
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din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse, care să fie combinate 
cu o componentă suplimentară de 
educație privind sănătatea și nutriția.

Or. de

Justificare

Odată cu produsele, elevii ar trebui să primească, de asemenea, informații privind, de 
exemplu, metodele de gătit, deoarece acest lucru ar contribui la acceptarea produselor și ar 
avea un efect didactic pe termen lung.  

Amendamentul 12
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
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asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și produse pe baza 
acestora pentru elevi, ar fi în conformitate 
cu aceste obiective. În plus, programul ar 
trebui să îi facă pe tinerii consumatori să 
aprecieze fructele și, prin urmare, să 
determine pe viitor o creștere a consumului 
acestor produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse, și pentru încurajarea și 
stimularea producătorilor regionali, mai 
ales a celor din regiunile montane.

Or. ro

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

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora, de origine 
comunitară, pentru elevi, ar fi în 
conformitate cu aceste obiective. În plus, 
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tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse. 

programul ar trebui să îi facă pe tinerii 
consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse. 

Or. it

Justificare

Temeiul juridic al regulamentului este articolul 33 din Tratatul CE, în care sunt enumerate 
obiectivele Politicii agricole comune, printre care se află, astfel cum este menționat în 
considerentul în cauză, creșterea veniturilor agricultorilor. 

Amendamentul 14
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, ar trebui să aibă 
un puternic efect pozitiv asupra sănătății 
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produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

publice și în ceea ce privește combaterea 
sărăciei infantile, determinând pe viitor o 
creștere a consumului acestor produse și
stimulând astfel veniturile agricole, ceea ce 
constituie, de asemenea, un obiectiv al 
PAC. Pe lângă aceasta, în conformitate cu 
articolul 35 litera b) din tratat, pot fi 
prevăzute, în cadrul politicii agricole 
comune, măsuri comune, precum un 
program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

Or. pt

Justificare

Distribuirea zilnică de fructe în școli va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea alimentației 
copiilor din familii care se confruntă cu probleme financiare și alimentare. 

Amendamentul 15
Michl Ebner

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și legume, banane 
și produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 

(2) Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea piețelor, 
garantarea siguranței aprovizionărilor și 
asigurarea unor prețuri rezonabile de 
livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prin care instituțiile de învățământ să fie 
aprovizionate cu fructe și banane și 
produse pe baza acestora, de origine 
comunitară, pentru elevi, ar fi în 
conformitate cu aceste obiective. În plus, 
programul ar trebui să îi facă pe tinerii 
consumatori să aprecieze fructele și 
legumele și, prin urmare, să determine pe 
viitor o creștere a consumului acestor 
produse stimulând astfel veniturile 
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un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

agricole, ceea ce constituie, de asemenea, 
un obiectiv al PAC. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu articolul 35 litera b) din 
tratat, pot fi prevăzute, în cadrul politicii 
agricole comune, măsuri comune, precum 
un program de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a promova consumul 
anumitor produse.

Or. it

Amendamentul 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Acest program de încurajare a 
consumului de fructe în școli ar trebui 
identificat în mod clar ca o inițiativă a UE 
destinată combaterii obezității și 
dezvoltării simțului gustului la tineri. Ar 
trebui să permită, de asemenea, prin 
intermediul unor programe educaționale 
adecvate, sensibilizarea copiilor la 
diferitele cicluri ale anotimpurilor. În 
acest scop, autoritățile educaționale ar 
trebui să asigure în mod prioritar 
distribuirea de fructe de sezon, propunând 
o gamă variată de fructe, astfel încât 
copiii să poată descoperi savori diferite.

Or. fr
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Amendamentul 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Planul de acțiune european pentru o 
alimentație și o agricultură ecologice 
propune lansarea unei campanii 
multianuale de informare și promovare la 
nivelul întregii Uniuni Europene, pentru 
a informa școlile cu privire la beneficiile 
agriculturii ecologice și pentru a 
sensibiliza într-o mai mare măsură 
consumatorii cu privire la produsele 
agriculturii ecologice și a le permite 
acestora să le recunoască mai ușor, 
inclusiv să recunoască sigla UE. 
Programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli ar trebui să sprijine aceste 
obiective, în special în ceea ce privește 
fructele ecologice, iar măsurile adiacente 
ar trebui să includă furnizarea de 
informații referitoare la agricultura 
ecologică.

Or. en

Amendamentul 18
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru cofinanțarea
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor, al fructelor și 
legumelor prelucrate și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru finanțarea
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor, al fructelor și 
legumelor prelucrate și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 
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evaluării asociate. Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

evaluării asociate, și măsurile adiacente 
necesare asigurării eficacității 
programului. Comisia ar trebui să fixeze 
condițiile programului. Ar trebui să se 
acorde o atenție specială criteriilor de 
calitate și de sustenabilitate a produselor 
incluse în program: acestea trebuie să 
respecte cele mai înalte standarde și să 
fie, de preferință, de sezon și produse la 
nivel local sau, în măsura posibilului, la 
nivel comunitar.

Or. es

Amendamentul 19
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor, al fructelor și 
legumelor prelucrate și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 
evaluării asociate. Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și al fructelor prelucrate, destinate 
elevilor, precum și pentru cofinanțarea 
logisticii, monitorizării și evaluării 
asociate. Comisia ar trebui să fixeze 
condițiile programului.

Or. ro

Amendamentul 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un (6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
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ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor, al fructelor și 
legumelor prelucrate și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 
evaluării asociate. Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 
evaluării asociate. Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

Or. en

Amendamentul 21
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor, al fructelor și 
legumelor prelucrate și al bananelor, 
destinate elevilor, precum și pentru 
cofinanțarea logisticii, monitorizării și 
evaluării asociate. Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

(6) Prin urmare, ar trebui prevăzut un 
ajutor comunitar pentru cofinanțarea 
aprovizionării instituțiilor de învățământ cu 
anumite produse sănătoase din sectorul 
fructelor și legumelor proaspete și al 
bananelor, destinate elevilor, precum și 
pentru cofinanțarea logisticii, monitorizării 
și evaluării asociate Comisia ar trebui să 
fixeze condițiile programului.

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  
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Amendamentul 22
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsuri adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient.

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional, 
inclusiv în domeniul educației grupurilor-
țintă. Acestea ar trebui, de asemenea, să 
prevadă măsurile adiacente necesare pentru 
ca programul să fie eficient. Statele 
membre pot încorpora aceste măsuri, în 
mod pedagogic, în programele de predare 
din școli referitoare la sănătate și 
alimentație. 

Or. nl

Amendamentul 23
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsuri adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient.

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsurile educative și logistice adiacente 
necesare pentru ca programul să fie 
eficient.

Or. ro
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Amendamentul 24
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsuri adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient.

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în școli, 
statele membre care doresc sa aplice un 
asemenea program ar trebui să elaboreze în 
prealabil o strategie, la nivel național sau 
regional. Acestea ar trebui, de asemenea, să 
prevadă măsurile adiacente necesare pentru 
ca programul să fie eficient.

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsuri adiacente necesare pentru ca 

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsurile adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient, iar Comisia ar 
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programul să fie eficient. trebui să prezinte orientări pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 26
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsuri adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient.

(7) Pentru a asigura implementarea 
riguroasă a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, statele 
membre care doresc sa aplice un asemenea 
program ar trebui să elaboreze în prealabil 
o strategie, la nivel național sau regional. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să prevadă 
măsurile adiacente necesare pentru ca 
programul să fie eficient. La punerea în 
aplicare a programului de încurajare a 
consumului de fructe în școli, trebuie să 
se aplice în cea mai mare măsură 
principiul subsidiarității, lăsându-se 
statelor membre o largă marjă de 
manevră la elaborarea strategiilor lor. Pe 
lângă sectorul agricol, în aceste strategii 
ar trebuie implicate autoritățile sanitare și 
educative.

Or. es

Amendamentul 27
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a nu reduce impactul global al (8) Pentru a nu reduce impactul global al 
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unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să 
acorde un ajutor național suplimentar 
pentru aprovizionarea cu produse și 
acoperirea costurilor aferente, precum și 
pentru măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program național separat de încurajare a 
consumului de fructe în școli, care respectă 
legislația comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea actuală a programelor naționale
în vigoare de încurajare a consumului de 
fructe în școli sau a altor programe de 
distribuire în școli care includ fructele.

unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie încurajate să 
acorde un ajutor național suplimentar 
pentru aprovizionarea cu produse și 
acoperirea costurilor aferente, precum și 
pentru măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program național separat de încurajare a 
consumului de fructe în școli, care respectă 
legislația comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu trebuie să înlocuiască 
finanțarea națională actuală a programelor 
în vigoare de încurajare a consumului de 
fructe în școli sau a altor programe de 
distribuire în școli care includ fructele. 
Finanțarea comunitară ar trebui să aibă 
un caracter adițional și să fie rezervată 
noilor programe sau extinderii 
programelor existente.

Or. nl

Amendamentul 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a nu reduce impactul global al 
unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să acorde 
un ajutor național suplimentar pentru 
aprovizionarea cu produse și acoperirea 
costurilor aferente, precum și pentru 
măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program național separat de încurajare a 
consumului de fructe în școli, care respectă 
legislația comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu ar trebui să înlocuiască 

(8) Pentru a nu reduce impactul global al 
unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să acorde 
un ajutor național suplimentar pentru 
aprovizionarea cu produse și acoperirea 
costurilor aferente, precum și pentru 
măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program național separat de încurajare a 
consumului de fructe în școli, care respectă 
legislația comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu ar trebui să înlocuiască 
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finanțarea actuală a programelor naționale 
în vigoare de încurajare a consumului de 
fructe în școli sau a altor programe de 
distribuire în școli care includ fructele.

finanțarea actuală a programelor naționale 
multianuale în vigoare de încurajare a 
consumului de fructe în școli sau a altor 
programe de distribuire în școli care includ 
fructele.

Or. fr

Justificare

 Scopul este acela de a clarifica conceptul de „program național în vigoare” pentru a facilita 
punerea în aplicare a principiului adiționalității propus în proiectul de regulament. 

Amendamentul 29
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a nu reduce impactul global al 
unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să acorde 
un ajutor național suplimentar pentru 
aprovizionarea cu produse și acoperirea 
costurilor aferente, precum și pentru 
măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program național separat de încurajare a 
consumului de fructe în școli, care respectă 
legislația comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea actuală a programelor naționale 
în vigoare de încurajare a consumului de 
fructe în școli sau a altor programe de 
distribuire în școli care includ fructele..

(8) Pentru a nu reduce impactul global al 
unor măsuri naționale similare, statele 
membre ar trebui să fie autorizate să acorde 
un ajutor național suplimentar pentru 
aprovizionarea cu produse și acoperirea 
costurilor aferente, precum și pentru 
măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în școli ar trebui să nu aducă 
atingere niciunui alt program național 
separat de încurajare a consumului de 
fructe în școli, care respectă legislația 
comunitară. Cu toate acestea, pentru a avea 
rezultate practice, programul comunitar nu 
ar trebui să înlocuiască finanțarea actuală a 
programelor naționale în vigoare de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
sau a altor programe de distribuire în școli 
care includ fructele..

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
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excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 30
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix 
al ajutorului comunitar și al ratelor 
maxime de cofinanțare, iar contribuția 
financiară comunitară la program ar 
trebui adăugată pe lista măsurilor eligibile 
pentru finanțare FEGA, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 290/2005 al Consiliului din 21 
iunie 2005 privind finanțarea politicii 
agricole comune.

(9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix 
al ajutorului comunitar, în funcție de 
particularitățile și nevoile fiecărui stat 
membru. Prezentul program ar trebui 
adăugat pe lista măsurilor eligibile pentru 
finanțare FEGA, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 290/2005 al Consiliului din 21 
iunie 2005 privind finanțarea politicii 
agricole comune. În cazul în care unul 
sau mai multe state membre nu utilizează 
finanțarea comunitară, fondurile 
respective pot fi transferate altor state 
membre pentru a fi utilizate de acestea.

Or. pt

Justificare

Pentru a asigura egalitatea între statele membre, distribuirea zilnică de fructe în școli ar 
trebui finanțată doar de către Comunitate. 

Amendamentul 31
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a (9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
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bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix
al ajutorului comunitar și al ratelor 
maxime de cofinanțare, iar contribuția 
financiară comunitară la program ar trebui 
adăugată pe lista măsurilor eligibile pentru 
finanțare FEGA, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 290/2005 al Consiliului din 21 
iunie 2005 privind finanțarea politicii 
agricole comune.

bugetului, ar trebui prevăzut un plafon 
suficient de mare al ajutorului comunitar, 
iar contribuția financiară comunitară la 
program ar trebui adăugată pe lista 
măsurilor eligibile pentru finanțare FEGA, 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 290/2005 al 
Consiliului din 21 iunie 2005 privind 
finanțarea politicii agricole comune.

Or. es

Amendamentul 32
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix 
al ajutorului comunitar și al ratelor maxime 
de cofinanțare, iar contribuția financiară 
comunitară la program ar trebui adăugată 
pe lista măsurilor eligibile pentru finanțare 
FEGA, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 
privind finanțarea politicii agricole 
comune.

(9) Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix 
al ajutorului comunitar și al ratelor maxime 
de cofinanțare, iar contribuția financiară 
comunitară la program ar trebui adăugată 
pe lista măsurilor eligibile pentru finanțare 
FEGA, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 
privind finanțarea politicii agricole 
comune. Orice fel de finanțare 
comunitară care rămâne nefolosită de 
către unul sau mai multe state membre 
poate fi transferată altor state membre și 
folosită de acestea.

Or. nl
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Amendamentul 33
Constantin Dumitriu

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a acorda timpul necesar unei 
implementări armonioase a programului, 
acesta ar trebui aplicat începând cu anul 
școlar 2009/2010. Ar trebui prezentat un 
raport după o perioadă de trei ani.

(10) Pentru a acorda timpul necesar unei 
implementări armonioase a programului, 
acesta ar trebui aplicat începând cu anul 
școlar 2009/2010. Statele membre ar 
trebui să realizeze evaluări anuale privind 
punerea în aplicare și impactul 
programului, iar Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport după o perioadă de 
trei ani.

Or. ro

Justificare

Statele membre sunt cele care au în gestionare programul și, pentru a ne asigura de buna lui 
desfășurare, sunt necesare evaluări constante pentru a putea lua deciziile necesare.

Amendamentul 34
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a acorda timpul necesar unei 
implementări armonioase a programului, 
acesta ar trebui aplicat începând cu anul 
școlar 2009/2010. Ar trebui prezentat un 
raport după o perioadă de trei ani.

(10) Pentru a acorda timpul necesar unei 
implementări armonioase a programului, 
acesta ar trebui aplicat începând cu anul 
școlar 2009/2010. Ar trebui prezentat un 
raport după o perioadă de trei ani. 
Deoarece doar un program pe termen 
lung va crea beneficii pe termen lung, este 
necesară garantarea monitorizării și 
evaluării programului pentru a măsura 
eficacitatea acestuia și a propune 
eventuale măsuri de îmbunătățire a sa.
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Or. es

Amendamentul 35
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a spori gradul de eficiență a 
programului, Comunitatea ar trebui să 
poată finanța măsurile de informare, 
monitorizare și evaluare în scopul 
sensibilizării publicului cu privire la 
programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli și la obiectivele acestuia, 
precum și măsurile conexe privind 
constituirea unei rețele, fără a aduce 
atingere competențelor de cofinanțare, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 
din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de 
informare și promovare pentru produsele 
agricole pe piața internă și în țările terțe, a 
măsurilor adiacente de promovare a 
efectelor benefice în materie de sănătate 
ale consumului de fructe și legume.

(11) Pentru a spori gradul de eficiență a 
programului, Comunitatea ar trebui să 
poată finanța măsurile de informare, 
monitorizare și evaluare în scopul 
sensibilizării publicului cu privire la 
programul de încurajare a consumului de 
fructe proaspete în școli și la obiectivele 
acestuia, precum și măsurile conexe 
privind constituirea unei rețele, fără a 
aduce atingere competențelor de 
cofinanțare, prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 3/2008 din 17 decembrie 2007 
privind acțiunile de informare și promovare 
pentru produsele agricole pe piața internă 
și în țările terțe, a măsurilor adiacente de 
promovare a efectelor benefice în materie 
de sănătate ale consumului de fructe și 
legume proaspete.

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  
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Amendamentul 36
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a spori gradul de eficiență a 
programului, Comunitatea ar trebui să 
poată finanța măsurile de informare, 
monitorizare și evaluare în scopul 
sensibilizării publicului cu privire la 
programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli și la obiectivele acestuia, 
precum și măsurile conexe privind 
constituirea unei rețele, fără a aduce 
atingere competențelor de cofinanțare, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 
din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de 
informare și promovare pentru produsele 
agricole pe piața internă și în țările terțe, a 
măsurilor adiacente de promovare a 
efectelor benefice în materie de sănătate 
ale consumului de fructe și legume.

(11) Pentru a spori gradul de eficiență a 
programului, Comunitatea ar trebui să 
poată finanța măsurile de informare, 
monitorizare și evaluare în scopul 
sensibilizării publicului cu privire la 
programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli și la obiectivele acestuia, 
precum și măsurile conexe privind 
constituirea unei rețele, fără a aduce 
atingere competențelor de cofinanțare, 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3/2008 
din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de 
informare și promovare pentru produsele 
agricole pe piața internă și în țările terțe1, a 
măsurilor adiacente de promovare a 
efectelor benefice în materie de sănătate 
ale consumului de fructe și legume. Este 
esențială organizarea de către Comisie a 
unei largi campanii de informare cu 
privire la prezentul program în întreaga 
Uniune Europeană.

Or. es

Amendamentul 37
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A 
CONSUMULUI DE FRUCTE 
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CONSUMULUI DE FRUCTE ÎN ȘCOLI PROASPETE ÎN ȘCOLI

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 38
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – Titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103g – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și 
legume, banane și produse pe baza 
acestora destinate elevilor

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și 
legume și banane destinate elevilor

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 39
Béla Glattfelder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor, care urmează 
să fie stabilite de Comisie, destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
fructe și legume proaspete, care urmează 
să fie stabilite de statele membre, destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

Or. en

Justificare

Produsele proaspete sunt pe departe mult mai sănătoase decât cele prelucrate. În ceea ce 
privește fructele și legumele, gusturile consumatorilor variază într-o mare măsură de la un 
stat membru la altul.

Amendamentul 40
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În condițiile care urmează a fi determinate 
de Comisie, începând cu anul școlar 
2009/2010, se acordă un ajutor comunitar 
în vederea aprovizionării instituțiilor de 
învățământ cu anumite produse din 
sectorul fructelor și legumelor, al fructelor 
și legumelor prelucrate și al bananelor, 
care urmează să fie stabilite de Comisie,
destinate elevilor, precum și în vederea 

În condițiile care urmează a fi determinate 
de Comisie, începând cu anul școlar 
2009/2010, se acordă un ajutor comunitar 
în vederea aprovizionării instituțiilor de 
învățământ cu produse, selectate de către 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
ce urmează a fi identificate mai în detaliu 
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eventualei acoperiri a costurilor legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

de către statele membre, precum și în 
vederea eventualei acoperiri a costurilor 
legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare. Comisia și statele membre 
selectează fructele și legumele prelucrate 
pe baza unor criterii sanitare, cum ar fi 
existența în produsele prelucrate a unui 
cât mai mic număr de aditivi artificiali și 
nesănătoși.

Or. nl

Amendamentul 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse de proveniență comunitară, care 
urmează să fie stabilite de Comisie, din 
sectorul fructelor și legumelor, al fructelor 
și legumelor prelucrate și al bananelor 
destinate elevilor, precum și în vederea 
eventualei acoperiri a costurilor legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

Or. fr

Justificare

Având în vedere că, astfel cum se menționează în considerentul (2), temeiul juridic al 
dispozițiilor în cauză este articolul 33 din tratat, referitor la PAC, scopul acestui 
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amendament este de a preciza faptul că fructele și legumele care distribuite elevilor trebuie 
să fi fost produse în Uniunea Europeană, pentru a încuraja astfel cunoașterea și consumul 
produselor comunitare. Programe similare, bazate pe o aprovizionare internă, există în unele 
țări membre ale OMC, de exemplu, în Statele Unite.

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, de origine comunitară, care 
urmează să fie stabilite de Comisie, din 
sectorul fructelor și legumelor, al fructelor 
și legumelor prelucrate și al bananelor 
destinate elevilor, precum și în vederea 
eventualei acoperiri a costurilor legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

Or. it

Justificare

Temeiul juridic al regulamentului este articolul 33 din Tratatul CE, în care sunt enumerate 
obiectivele Politicii agricole comune, printre care se află, astfel cum este menționat în 
considerentul (2), creșterea veniturilor agricultorilor. 
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Amendamentul 43
Michl Ebner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, de origine comunitară, care 
urmează să fie stabilite de Comisie, din 
sectorul fructelor și legumelor, al fructelor 
și legumelor prelucrate și al bananelor 
destinate elevilor, precum și în vederea 
eventualei acoperiri a costurilor legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

Or. it

Justificare

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

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

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

Inoltre, la misura procederebbe alla divulgazione dell’importanza dell’agricoltura 
comunitaria, delle politiche agricole e in particolare della produzione ortofrutticola.
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Amendamentul 44
Ioannis Gklavakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, de origine comunitară, care 
urmează să fie stabilite de Comisie, din 
sectorul fructelor și legumelor, al fructelor 
și legumelor prelucrate și al bananelor 
destinate elevilor, precum și în vederea 
eventualei acoperiri a costurilor legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

Or. el

Justificare

Deoarece propunerea Comisiei este menită să promoveze consumul de fructe și legume, 
programul ar putea să reprezinte, de asemenea, un mijloc de a spori în primul rând veniturile 
europenilor.

Amendamentul 45
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
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școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
fructe și legume proaspete, care urmează 
să fie stabilite de Comisie, destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 46
Maria Petre

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și al 
fructelor prelucrate destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

Adlib Express Watermark



AM\738252RO.doc 31/12 PE411.926v01-00

RO

Or. ro

Amendamentul 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și legumelor
și al bananelor destinate elevilor, 
acordându-se o atenție specială fructelor 
și legumelor produse în mod ecologic și la 
nivel local; un astfel de ajutor poate fi 
atribuit și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

Or. en

Justificare

Fructele și legumele proaspete îmbunătățesc alimentația copiilor. Prin urmare, acestora ar 
trebui să le fie distribuite fructe și legume proaspete. Fructele și legumele prelucrate, cum ar 
fi conservele de fructe sau fructele îndulcite, nu ar trebui incluse în programul de încurajare 
a consumului de fructe în școli. Persoanele responsabile de aprovizionare ar trebui 
încurajate să aleagă, în măsura în care acestea sunt disponibile, fructe și legume produse în 
mod ecologic și la nivel local. Prin urmare, aceștia trebuie să poată să țină seama de criterii 
calitative și nu să fie obligați să accepte oferta cea mai ieftină.
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Amendamentul 48
Willem Schuth

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse din sectorul fructelor și legumelor, 
al fructelor și legumelor prelucrate și al 
bananelor destinate elevilor, precum și în 
vederea eventualei acoperiri a costurilor 
legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor 
și preșcolarilor, precum și în vederea 
eventualei acoperiri a costurilor legate de
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare. Ar 
trebui să se recurgă cu prioritate la 
produse locale, pentru a se evita 
transporturi inutile, precum și poluarea 
mediului provocată de acestea.  

Or. de

Justificare

Fructele ar trebui distribuite, de asemenea, preșcolarilor, deoarece aceștia ar putea beneficia 
și ei de pe urma programului.

Având în vedere problemele climatice mondiale și obiectivele UE în acest domeniu, ar trebui 
evitate transporturile inutile.
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Amendamentul 49
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Vincenzo Lavarra, Armando Veneto, Donato 
Tommaso Veraldi

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor, care trebuie să 
fie cât se poate de proaspete, de sezon, și 
disponibile la costuri reduse, destinate 
elevilor, precum și în vederea eventualei 
acoperiri a costurilor legate de logistică, 
distribuire, echipamente, comunicare, 
monitorizare și evaluare.

Or. it

Amendamentul 50
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 

Adlib Express Watermark



PE411.926v01-00 34/12 AM\738252RO.doc

RO

produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare și a finanțării măsurilor 
adiacente necesare pentru garantarea 
eficacității programului.

Or. es

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

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri 
a costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse, care urmează să fie stabilite de 
Comisie, din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate 
elevilor; acest ajutor comunitar trebuie să 
acopere, de asemenea, costurile legate de 
logistică, distribuire, echipamente, 
comunicare, monitorizare și evaluare.

Or. it

Justificare

Pentru ca programul de încurajare a consumului de fructe în școli să fie eficient, este 
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indispensabil ca ajutorul comunitar să acopere, de asemenea, toate costurile logistice 
aferente (de exemplu, de achiziție a distributoarelor necesare), deoarece, altfel, acestea ar 
reveni bugetelor școlilor sau familiilor elevilor. 

Amendamentul 52
Ioannis Gklavakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ cu anumite 
produse din sectorul fructelor și legumelor, 
al fructelor și legumelor prelucrate și al 
bananelor destinate elevilor, precum și în 
vederea eventualei acoperiri a costurilor 
legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare.

(1) În condițiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
școlar 2009/2010, se acordă un ajutor 
comunitar în vederea aprovizionării 
instituțiilor de învățământ primar cu 
anumite produse, care urmează să fie 
stabilite de Comisie, din sectorul fructelor 
și legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate elevilor, 
precum și în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire,
echipamente, comunicare, monitorizare și 
evaluare și a costurilor măsurilor 
adiacente necesare asigurării eficacității 
programului.

Or. el

Justificare

Având în vedere particularitățile sistemelor de învățământ ale statelor membre, categoria de 
vârstă 6-10 ani propusă de Comisie ar exclude din program elevii anumitor instituții de 
învățământ; prin urmare, se cuvine introducerea în program a instituțiilor de învățământ 
primar. Ajutorul comunitar ar trebui acordat, de asemenea, pentru toate măsurile legate de 
program, pentru a asigura o punere în aplicare efectivă a acestuia, inclusiv în faza sa de 
program-pilot.
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Amendamentul 53
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Produsele incluse în program trebuie 
să respecte cele mai înalte standarde și să 
fie, de preferință, de sezon și produse la 
nivel local sau, în măsura posibilului, la 
nivel comunitar. Se acordă prioritate 
produselor sustenabile.

Or. es

Amendamentul 54
Constantin Dumitriu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Produsele din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor destinate 
elevilor se aleg de către statele membre, în 
baza unei recomandări a Comisiei și 
ținând cont de necesitatea de a promova 
fructele tradiționale și cele de producție 
comunitară.

Or. ro

Justificare

Comisia este cea care are rol integrator și care poate elabora recomandări la nivel european,  
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dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă. În plus avem oportunitatea ca prin acest 
program să sprijinim fructele tradiționale și producătorii comunitari, importul din țări terțe 
riscând să crească eforturile financiare necesare implementării programului.   

Amendamentul 55
Elisabeth Jeggle

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri 
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Strategia menționează grupul-țintă, 
durata programului, produsele incluse în 
acesta, frecvența distribuirii lor și 
măsurile adiacente pentru ca programul să 
fie eficient. Statele membre pot transfera 
responsabilitatea contribuției naționale la 
program unor părți terțe din sectorul 
privat.  

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să poată decide cu privire la modalitatea în care este furnizată 
contribuția non-comunitară la finanțare. Prin urmare, ar trebui ca la cofinanțarea națională 
să poată participa alte părți terțe, precum și părinții – inclusiv, de exemplu, comunitatea de 
afaceri.

Amendamentul 56
Ilda Figueiredo

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
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alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia, 
ținând seama de condițiile pedoclimatice 
în care sunt produse fructele și legumele.
În acest sens, se aplică produselor 
respective principiul preferinței 
comunitare. Statele membre prevăd, de 
asemenea, măsurile adiacente necesare 
pentru ca programul să fie eficient, 
acordând prioritate preșcolarilor și 
elevilor din școala primară, cărora 
fructele ar trebui să le fie distribuite zilnic 
și cu titlu gratuit.

Or. pt

Justificare

Trebuie să se garanteze tuturor elevilor un acces egal la program, indiferent de vârsta lor și 
de situația socio-economică a familiilor lor. În cadrul programului ar trebui să se țină seama, 
de asemenea, de condițiile pedoclimatice în care sunt produse fructele și legumele, 
garantându-se preferința comunitară pentru acestea.

Amendamentul 57
Constantin Dumitriu

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, resursele 
financiare comunitare și naționale 
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fie eficient. necesare implementării și măsurile
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

Or. ro

Justificare

Statele membre trebuie să ofere Comisiei un punct de pornire în alocarea resurselor 
financiare și trebuie să asigure cofinanțarea necesară programului. 

Amendamentul 58
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsurile
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

În cadrul acestei strategii, statele membre 
stabilesc, inter alia:
- produsele care urmează să fie 
distribuite, luând în considerare faptul că 
acestea trebuie să fie produse locale și de 
sezon;
- categoriile de vârstă ale elevilor 
beneficiari;
- școlile care participă la program.

Or. es
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Amendamentul 59
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsurile
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient. La fel ca în cadrul 
programului de încurajare a consumului 
de lapte, statele membre pot solicita 
părinților să contribuie la cofinanțarea 
națională a programului. Statele membre 
pot, de asemenea, să încurajeze 
asiguratorii de sănătate și autoritățile 
locale să contribuie la cofinanțarea 
națională.

Or. nl

Amendamentul 60
Béla Glattfelder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
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Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

Acestea prevăd, de asemenea, măsurile
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient. Folosind criterii obiective, 
statele membre acordă prioritate fructelor 
și legumelor tradiționale produse la nivel 
local și sprijină, la punerea în aplicare a 
programului, micile ferme.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește fructele și legumele, gusturile consumatorilor variază într-o mare măsură 
de la un stat membru la altul.

Prezentul amendament este în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 33 din tratat. 
Pentru a stabiliza piețele, este necesar ca producătorii cei mai vulnerabili să fie sprijiniți.

Amendamentul 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient.

(2) Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel național sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsurile
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient. Măsurile adiacente includ 
furnizarea de consiliere alimentară și 
sanitară, informații privind impactul 
pozitiv al consumului de fructe asupra 
sănătății, adaptate vârstei elevilor, precum 
și informații privind particularitățile 
agriculturii ecologice.
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Or. en

Amendamentul 62
Ioannis Gklavakis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu depășește 90 milioane EUR pe an 
școlar,

(a) nu depășește 180 milioane EUR pe an 
școlar,

Or. el

Justificare

Consumul de fructe o dată pe săptămână nu este suficient nici pentru a combate obezitatea 
infantilă, nici pentru a îmbunătăți obiceiurile alimentare ale copiilor. În special la începutul 
programului, statele membre ar trebui să beneficieze de o finanțare semnificativă pentru a 
putea pune în aplicare programul în mod eficient și pentru ca organizațiile implicate să fie 
încurajate de beneficiile create de acesta. Prin urmare, bugetul programului ar trebui dublat.

Amendamentul 63
Michl Ebner

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu depășește 90 milioane EUR pe an 
școlar,

(a) nu depășește 360 milioane EUR pe an 
școlar,

Or. de
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Justificare

O limită financiară de 90 de milioane de euro ar permite distribuirea fructelor o dată pe 
săptămână. Dar, din punct de vedere nutrițional, s-a dovedit că este esențial, pentru o 
dezvoltare sănătoasă, să se consume fructe zilnic. Programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli nu are sens decât dacă fructele sunt distribuite de patru ori pe săptămână. Prin 
urmare, bugetul trebuie să fie mărit de la 90 de milioane la 360 de milioane de euro.

Amendamentul 64
Béla Glattfelder

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga – punctul 
3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu depășește 90 milioane EUR pe an 
școlar,

(a) nu depășește 500 milioane EUR pe an 
școlar,

Or. en

Justificare

Datorită prețurilor ridicate ale alimentelor, rămân fonduri neutilizate în cadrul Rubricii 2 
(cheltuieli agricole).

Amendamentul 65
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu depășește 50 % din costurile de 
aprovizionare și costurile asociate 
menționate la alineatul (1) sau 75 % din 
astfel de costuri în regiunile eligibile în 

(b) nu depășește costurile de aprovizionare 
și costurile asociate, precum și cele ale 
măsurilor adiacente, menționate la 
alineatul (1),
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cadrul obiectivului de convergență,

Or. es

Amendamentul 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

nu depășește 50 % din costurile de 
aprovizionare și costurile asociate 
menționate la alineatul (1) sau 75 % din 
astfel de costuri în regiunile eligibile în 
cadrul obiectivului de convergență,

nu depășește 60% din costurile de 
aprovizionare și costurile asociate 
menționate la alineatul (1) sau 95% din 
astfel de costuri în regiunile eligibile în 
cadrul obiectivului de convergență,

Or. en

Amendamentul 67
María Isabel Salinas García

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu acoperă alte costuri în afară de 
costurile de aprovizionare și cele asociate 
menționate la alineatul (1) și

(c) nu acoperă alte costuri în afară de 
costurile de aprovizionare și cele asociate, 
precum și cele ale măsurilor adiacente 
necesare pentru garantarea eficienței 
programului, menționate la alineatul (1) și

Or. es
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Amendamentul 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu este utilizat pentru a înlocui 
finanțarea actuală a unui program existent 
de încurajare a consumului de fructe în 
școli sau a altor programe de distribuire în 
școli care includ fructele.

(d) nu este utilizat pentru a înlocui 
finanțarea publică actuală a unui program 
existent de încurajare a consumului de 
fructe în școli sau a altor programe de 
distribuire în școli care includ fructele

Or. fr

Justificare

 Scopul amendamentului este doar acela de a preciza în mod clar faptul că această literă nu 
se referă decât la finanțările publice, acest lucru părând să fie subînțeles în redactarea 
actuală. Finanțarea privată, de exemplu prin donații, nu trebuie să facă obiectul literei (d).

Amendamentul 69
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul comunitar de încurajare a 
consumului de fructe în școli nu aduce 
atingere niciunui alt program național 
separat de încurajare a consumului de 
fructe în școli care respectă legislația 
comunitară.

(5) Programul comunitar de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în școli nu 
aduce atingere niciunui alt program 
național separat de încurajare a consumului 
de fructe în școli care respectă legislația 
comunitară.

Or. pt
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Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Programul comunitar de încurajare a 
consumului de fructe în școli nu aduce 
atingere niciunui alt program național 
separat de încurajare a consumului de 
fructe în școli care respectă legislația 
comunitară.

(5) Programul comunitar de încurajare a 
consumului de fructe în școli nu aduce 
atingere niciunui alt program național 
separat de încurajare a consumului de 
fructe în școli care respectă legislația 
comunitară. Programele-pilot, desfășurate 
cu titlu experimental la nivelul unui 
număr redus de instituții de învățământ și 
pe o perioadă de timp limitată, nu se 
consideră a fi programe naționale în 
sensul alineatului (3) litera (d).

Or. fr

Justificare

 Scopul este acela de a clarifica conceptul de „program național în vigoare", pentru a facilita 
punerea în aplicare a principiului adiționalității. De la începutul anului școlar 2008, Franța 
desfășoară  un proiect-pilot de distribuire de fructe într-un număr foarte redus de școli; 
acesta este finanțat în proporție de 50% din fonduri publice (colectivități teritoriale) și de 
50% din fonduri private (în special, organisme de prevenire a bolilor și asigurare medicală). 
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Amendamentul 71
Duarte Freitas

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 1 – subpunctul a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea IVa – subsecțiunea IIa – articolul 103ga –
alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comunitatea poate finanța, de 
asemenea, în conformitate cu articolul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 
măsurile de informare, monitorizare și 
evaluare legate de programul de încurajare 
a consumului de fructe în școli, inclusiv 
cele de sensibilizare a publicului cu privire 
la acest program și cele de constituire a 
unei rețele.”;

(6) Comunitatea poate finanța, de 
asemenea, în conformitate cu articolul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, 
măsurile de informare, monitorizare și 
evaluare legate de programul de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în școli, 
inclusiv cele de sensibilizare a publicului 
cu privire la acest program și cele de 
constituire a unei rețele.”;

Or. pt

Justificare

Fructele și legumele prelucrate au o valoare nutrițională scăzută, motiv pentru care ar trebui 
excluse din prezentul regulament. În vederea atingerii obiectivului unei alimentații mai 
sănătoase a copiilor europeni, ar trebui sprijinită doar distribuirea de fructe și legume 
proaspete.  

Amendamentul 72
Esther De Lange

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul  2 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 184 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) înainte de 31 august 2012, 
Parlamentului European și Consiliului, cu 
privire la aplicarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prevăzut la articolul 103 ga, însoțit, dacă
este cazul, de propunerile corespunzătoare. 

(6) înainte de 31 august 2012, 
Parlamentului European și Consiliului, cu 
privire la aplicarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în școli, 
prevăzut la articolul 103 ga, însoțit, dacă 
este cazul, de propunerile corespunzătoare. 
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Raportul examinează, în special, măsura în 
care programul a promovat instituirea în 
statele membre a unor programe eficiente 
de încurajare a consumului de fructe în 
școli și impactul programului asupra 
îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale 
copiilor

Raportul examinează, în special:
- măsura în care programul a promovat 
instituirea în statele membre a unor 
programe eficiente de încurajare a 
consumului de fructe în școli și impactul 
programului asupra îmbunătățirii 
obiceiurilor alimentare ale copiilor;
- măsura în care opțiunea unei 
cofinanțări naționale prin intermediul 
unei contribuții parentale a influențat sau 
nu eficiența programului și numărul de 
elevi implicați în acesta; 
- relevanța și impactul măsurilor 
adiacente naționale, în special modul în 
care programul de încurajare a 
consumului de fructe în școli și 
informațiile conexe referitoare la o 
alimentație sănătoasă sunt incluse în 
programele școlare;

Or. nl
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