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Ändringsförslag 8
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt led 
b i artikel 35 i fördraget beslut fattas inom 
ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget. 
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. 
Medlemsstaterna bör i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen ges tillräcklig 
frihet att fastställa målgrupper så att de 
på grundval av sina behov kan dela ut 
frukt i skolorna till en så stor grupp elever 
som möjligt. Ett sådant program bör 
dessutom få de unga konsumenterna att 
sätta värde på frukt och grönsaker och bör 
därför öka konsumtionen av dem i 
framtiden, vilket skulle öka jordbrukets 
lönsamhet, vilket också är ett mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Dessutom får enligt led b i artikel 35 i 
fördraget beslut fattas inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken om 
gemensamma åtgärder, som ett program 
för frukt i skolan, för att främja 
konsumtionen av vissa varor.

Or. de

Motivering

Beslut om en eventuell åldersgräns för eleverna bör i vilket fall som helst överlåtas åt 
medlemsstaterna. 



PE411.926v01-00 4/46 AM\738252SV.doc

SV

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget. 
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel, som ska 
vara så färska som möjligt, 
säsongsmässiga och billiga, till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor. 

Or. it
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Ändringsförslag 10
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget. 
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle ge multiplikatoreffekter genom att 
elever, föräldrar och lärare engageras, 
samt öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

Or. es

Ändringsförslag 11
Willem Schuth

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga (2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
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livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget. 
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor, och dessa åtgärder bör 
kompletteras med inslag relaterade till 
hälsokunskap och näringslära.

Or. de

Motivering

Samtidigt som produkterna delas ut till eleverna bör dessa även informeras om bl.a. 
tillredningsmetoder. På detta sätt accepteras produkterna bättre och en långsiktig pedagogisk 
effekt uppnås. 

Ändringsförslag 12
Maria Petre

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
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skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till 
skolelever skulle bidra till att uppnå dessa 
mål. Ett sådant program bör dessutom få de 
unga konsumenterna att sätta värde på 
frukt och grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt samt 
fruktprodukter till skolelever skulle bidra 
till att uppnå dessa mål. Ett sådant program 
bör dessutom få de unga konsumenterna att 
sätta värde på frukt och bör därför öka 
konsumtionen av frukt i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor och regionala produkter, även 
från bergsområdena.

Or. ro

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel som har sitt 
ursprung inom gemenskapen till 
skolelever skulle bidra till att uppnå dessa 
mål. Ett sådant program bör dessutom få de 
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grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

unga konsumenterna att sätta värde på 
frukt och grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

Or. it

Motivering

Den rättsliga grunden till förordningen är artikel 33 i EG-fördraget, som anger målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, varav ett är (vilket anges I det berörda skälet) att öka 
jordbruksproducenternas inkomster. 

Ändringsförslag 14
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget. 
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och skulle därmed bidra positivt 
till folkhälsan och kampen mot 
barnfattigdom samt öka den framtida



AM\738252SV.doc 9/46 PE411.926v01-00

SV

också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

konsumtionen, viket skulle öka jordbrukets 
lönsamhet, vilket också är ett mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 
Dessutom får enligt led b i artikel 35 i 
fördraget beslut fattas inom ramen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken om 
gemensamma åtgärder, som ett program 
för frukt i skolan, för att främja 
konsumtionen av vissa varor.

Or. pt

Motivering

En daglig distribution av frukt i skolan bidrar även till bättre kosthållning för barn som 
kommer från familjer med större näringsmässiga och ekonomiska problem. 

Ändringsförslag 15
Michl Ebner

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) och grönsaker samt 
produkter av dessa livsmedel till skolelever 
skulle bidra till att uppnå dessa mål. Ett 
sådant program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
inom ramen för den gemensamma 

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
gemensamma jordbrukspolitiken som 
anges i artikel 33 i fördraget.
Gemenskapsstöd enligt ett program för 
frukt i skolan för utdelning av frukt 
(däribland bananer) samt produkter av 
dessa livsmedel som har sitt ursprung 
inom gemenskapen till skolelever skulle 
bidra till att uppnå dessa mål. Ett sådant 
program bör dessutom få de unga 
konsumenterna att sätta värde på frukt och 
grönsaker och bör därför öka 
konsumtionen av dem i framtiden, vilket 
skulle öka jordbrukets lönsamhet, vilket 
också är ett mål för den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Dessutom får enligt 
led b i artikel 35 i fördraget beslut fattas 
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jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken om gemensamma 
åtgärder, som ett program för frukt i 
skolan, för att främja konsumtionen av 
vissa varor.

Or. it

Ändringsförslag 16
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Detta program som främjar 
konsumtionen av frukt i skolan bör klart 
definieras som ett initiativ från 
Europeiska unionen för att bekämpa 
fetma hos barn och utveckla deras smak. 
Programmet bör också göra det möjligt att 
med stöd av lämpliga utbildningsprogram 
uppmärksamma barnen på de olika 
årstiderna. Utbildningsmyndigheterna bör 
därför främst se till att säsongens frukt 
delas ut, och främja stor variation så att 
barnen kan upptäcka olika smaker. 

Or. fr

Ändringsförslag 17
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I handlingsplanen för ekologiskt 
jordbruk förslår man att starta en flerårig 
EU-täckande informations- och 
reklamkampanj i syfte att informera 
skolor om fördelarna med det ekologiska 
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jordbruket och se till att konsumenterna 
känner igen både produkterna och 
EU-logon. Programmet för frukt i skolan 
bör stödja dessa mål, särskilt i fråga om 
ekologiskt odlad frukt, och 
kompletterande åtgärder bör omfatta 
tillhandahållande av information om 
ekologiskt jordbruk.

Or. en

Ändringsförslag 18
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
frukt och grönsaker, bearbetade produkter 
av frukt och grönsaker respektive bananer, 
samt också för vissa därmed 
sammanhängande kostnader för logistik, 
distribution, utrustning, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering.
Kommissionen bör fastställa villkoren för 
programmet.

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för finansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
frukt och grönsaker, bearbetade produkter 
av frukt och grönsaker respektive bananer, 
för vissa därmed sammanhängande 
kostnader för logistik, distribution, 
utrustning, kommunikation, uppföljning 
och utvärdering samt också för de 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få programmet att fungera effektivt.
Kommissionen bör fastställa villkoren för 
programmet. Särskild uppmärksamhet bör 
fästas vid kvalitets- och miljökraven på de 
produkter som ingår i programmet, vilka 
måste uppfylla de allra strängaste 
kriterierna och i första hand bestå av 
säsongsprodukter och härröra från lokal 
produktion eller, i mån av möjlighet, från 
gemenskapen.

Or. es
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Ändringsförslag 19
Maria Petre

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för
frukt och grönsaker, bearbetade produkter 
av frukt och grönsaker respektive 
bananer, samt också för vissa därmed 
sammanhängande kostnader för logistik, 
distribution, utrustning, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering.
Kommissionen bör fastställa villkoren för 
programmet.

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter av frukt och 
bearbetade produkter av frukt, samt också 
för vissa därmed sammanhängande 
kostnader för logistik, distribution, 
utrustning, kommunikation, uppföljning 
och utvärdering. Kommissionen bör 
fastställa villkoren för programmet.

Or. ro

Ändringsförslag 20
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
frukt och grönsaker, bearbetade produkter 
av frukt och grönsaker respektive bananer, 
samt också för vissa därmed 
sammanhängande kostnader för logistik, 
distribution, utrustning, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering.
Kommissionen bör fastställa villkoren för 
programmet.

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
frukt och grönsaker och bananer, samt 
också för vissa därmed sammanhängande 
kostnader för logistik, distribution, 
utrustning, kommunikation, uppföljning 
och utvärdering. Kommissionen bör 
fastställa villkoren för programmet.

Or. en
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Ändringsförslag 21
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
frukt och grönsaker, bearbetade produkter 
av frukt och grönsaker respektive 
bananer, samt också för vissa därmed 
sammanhängande kostnader för logistik, 
distribution, utrustning, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering.
Kommissionen bör fastställa villkoren för 
programmet.

(6) Det bör därför beslutas om 
gemenskapsstöd för medfinansiering av 
utdelning till skolelever av vissa 
hälsosamma produkter från sektorerna för 
färsk frukt och grönsaker, samt också för
vissa därmed sammanhängande kostnader 
för logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering. Kommissionen bör fastställa 
villkoren för programmet.

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 22
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå, vilken även 
omfattar utbildning för målgrupper. De 
bör också besluta om de kompletterande 
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effektivt. åtgärder som krävs för att få programmet 
att fungera effektivt. Medlemsstaterna får 
på ett pedagogiskt sätt införliva dessa 
åtgärder i skolornas 
undervisningsprogram om kost och hälsa. 

Or. nl

Ändringsförslag 23
Maria Petre

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande 
utbildningsmässiga och logistiska åtgärder 
som krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

Or. ro

Ändringsförslag 24
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

(7) För att säkerställa att programmet för 
färsk frukt i skolan genomförs korrekt bör 
de medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.
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Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 25
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt. Kommissionen bör utarbeta 
riktlinjer för genomförandet av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 26
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 

(7) För att säkerställa att programmet för 
frukt i skolan genomförs korrekt bör de 
medlemsstater som vill utnyttja det först 
utarbeta en strategi för genomförandet på 
nationell eller regional nivå. De bör också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
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effektivt. effektivt. Vid tillämpningen av detta 
program för frukt i skolan måste 
subsidiaritetsprincipen till fullo tillämpas 
så att medlemsstaterna ges stort 
handlingsutrymme vid utarbetandet av 
dessa strategier. I detta arbete bör 
förutom jordbrukssektorn även 
hälsovårds- och 
utbildningsmyndigheterna delta.

Or. es

Ändringsförslag 27
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också kunna bevilja 
ytterligare nationellt stöd till leveranser av 
produkter och till täckning av därmed 
sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis frukt i skolan bör 
inte påverka särskilda nationella program 
för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken bör det dock inte 
ersätta redan förekommande finansiering 
av befintliga nationella program för frukt i 
skolan eller för annan distribution till 
skolor som även omfattar frukt.

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också uppmuntras att 
bevilja ytterligare nationellt stöd till 
leveranser av produkter och till täckning av 
därmed sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis frukt i skolan bör 
inte påverka särskilda nationella program 
för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken får det dock inte ersätta 
redan förekommande nationell finansiering 
av befintliga nationella program för frukt i 
skolan eller för annan distribution till 
skolor som även omfattar frukt. 
Gemenskapsfinansieringen bör vara av 
kompletterande karaktär och reserveras 
för nya program eller utvidgning av 
befintliga program.

Or. nl
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Ändringsförslag 28
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också kunna bevilja 
ytterligare nationellt stöd till leveranser av 
produkter och till täckning av därmed 
sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis frukt i skolan bör 
inte påverka särskilda nationella program 
för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken bör det dock inte 
ersätta redan förekommande finansiering 
av befintliga nationella program för frukt i 
skolan eller för annan distribution till 
skolor som även omfattar frukt.

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också kunna bevilja 
ytterligare nationellt stöd till leveranser av 
produkter och till täckning av därmed 
sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis frukt i skolan bör 
inte påverka särskilda nationella program 
för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken bör det dock inte 
ersätta redan förekommande finansiering 
av befintliga fleråriga nationella program 
för frukt i skolan eller för annan 
distribution till skolor som även omfattar 
frukt.

Or. fr

Motivering

 Man måste precisera begreppet ”befintliga nationella program” för att lättare kunna 
tillämpa den additionalitetsprincip som föreslås i förslaget till förordning. 

Ändringsförslag 29
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också kunna bevilja 
ytterligare nationellt stöd till leveranser av 
produkter och till täckning av därmed 

(8) För att inte begränsa den samlade 
effekten av liknande nationella åtgärder bör 
medlemsstaterna också kunna bevilja 
ytterligare nationellt stöd till leveranser av 
produkter och till täckning av därmed 
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sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis frukt i skolan bör 
inte påverka särskilda nationella program 
för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken bör det dock inte 
ersätta redan förekommande finansiering 
av befintliga nationella program för frukt i 
skolan eller för annan distribution till 
skolor som även omfattar frukt.

sammanhängande kostnader, och 
programmet för gratis färsk frukt i skolan 
bör inte påverka särskilda nationella 
program för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. För att 
säkerställa att gemenskapsprogrammet ger 
effekter i praktiken bör det dock inte 
ersätta redan förekommande finansiering 
av befintliga nationella program för frukt i 
skolan eller för annan distribution till 
skolor som även omfattar frukt.

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukter och grönsaker.

Ändringsförslag 30
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa en sund 
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett 
fast tak för gemenskapsstödet och 
maximala medfinansieringsnivåer, och 
gemenskapens bidrag till finansieringen 
av programmet bör läggas till i 
förteckningen över utgifter som berättigar 
till finansiering från EGFJ i artikel 3.1 i 
förordning (EG) nr 1290/2005 av den 
21 juni 2005 om finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken.

(9) För att säkerställa en sund 
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett 
fast tak för gemenskapsstödet, på basis av 
varje medlemsstats särdrag och behov.
Detta program bör läggas till i 
förteckningen över utgifter som berättigar 
till finansiering från EGFJ i artikel 3.1 i 
förordning (EG) nr 1290/2005 av den 
21 juni 2005 om finansieringen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. Om en 
eller flera medlemsstater inte utnyttjar 
gemenskapsfinansieringen kan medlen 
överföras och användas i andra 
medlemsstater.

Or. pt
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Motivering

För att garantera en rättvis behandling av medlemsstaterna bör finansieringen av den 
dagliga distributionen av frukt i skolorna endast ske med gemenskapsmedel. 

Ändringsförslag 31
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa en sund 
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett 
fast tak för gemenskapsstödet och 
maximala medfinansieringsnivåer, och 
gemenskapens bidrag till finansieringen av 
programmet bör läggas till i förteckningen 
över utgifter som berättigar till finansiering 
från EGFJ i artikel 3.1 i förordning (EG) 
nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om 
finansieringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(9) För att säkerställa en sund
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett
tillräckligt högt tak för gemenskapsstödet, 
och gemenskapens bidrag till 
finansieringen av programmet bör läggas 
till i förteckningen över utgifter som 
berättigar till finansiering från EGFJ i 
artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1290/2005 
av den 21 juni 2005 om finansieringen av 
den gemensamma jordbrukspolitiken. 

Or. es

Ändringsförslag 32
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa en sund 
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett 
fast tak för gemenskapsstödet och 
maximala medfinansieringsnivåer, och 
gemenskapens bidrag till finansieringen av 
programmet bör läggas till i förteckningen 
över utgifter som berättigar till finansiering 
från EGFJ i artikel 3.1 i förordning (EG) 
nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om 
finansieringen av den gemensamma 

(9) För att säkerställa en sund 
budgetförvaltning bör det föreskrivas ett 
fast tak för gemenskapsstödet och 
maximala medfinansieringsnivåer, och 
gemenskapens bidrag till finansieringen av 
programmet bör läggas till i förteckningen 
över utgifter som berättigar till finansiering 
från EGFJ i artikel 3.1 i förordning (EG) 
nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om 
finansieringen av den gemensamma 
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jordbrukspolitiken. jordbrukspolitiken. Gemenskapsmedel som 
upprepade gånger inte utnyttjats av en 
eller flera medlemsstater får överföras till 
andra medlemsstater och utnyttjas av 
dessa.

Or. nl

Ändringsförslag 33
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att ge den tid som krävs för ett 
friktionsfritt genomförande av programmet 
bör det tillämpas från och med 
läsåret 2009/2010. En rapport om 
genomförandet av programmet bör 
lämnas efter tre år.

(10) För att ge den tid som krävs för ett 
friktionsfritt genomförande av programmet 
bör det tillämpas från och med 
läsåret 2009/2010. Medlemsstaterna bör 
utföra en årlig utvärdering av 
genomförandet och konsekvenserna av 
programmet, och kommissionen bör lägga 
fram en rapport till Europaparlamentet 
och rådet efter tre år.

Or. ro

Motivering

Medlemsstaterna bär ansvaret för förvaltningen av programmet. En god förvaltning innebär 
att de måste kunna utvärdera programmet löpande för att kunna fatta nödvändiga beslut.

Ändringsförslag 34
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att ge den tid som krävs för ett 
friktionsfritt genomförande av programmet 
bör det tillämpas från och med 

(10) För att ge den tid som krävs för ett 
friktionsfritt genomförande av programmet 
bör det tillämpas från och med 
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läsåret 2009/2010. En rapport om 
genomförandet av programmet bör lämnas 
efter tre år.

läsåret 2009/2010. En rapport om 
genomförandet av programmet bör lämnas 
efter tre år. Endast ett program som pågår 
under en längre tid får positiva effekter på 
längre sikt, och man måste därför se till 
att programmet följs upp och utvärderas 
för att effektivitet och eventuella 
förbättringar ska kunna bedömas.

Or. es

Ändringsförslag 35
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att öka programmets effekter bör 
gemenskapen kunna finansiera åtgärder för 
information, uppföljning och kontroll som 
syftar till att öka allmänhetens medvetande 
om programmet för frukt i skolan och dess 
mål samt åtgärder för att upprätta nätverk 
som har samband med det, utan att det 
påverkar gemenskapens befogenheter att 
inom ramen för rådets förordning (EG) 
nr 3/2008 av den 17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland medfinansiera 
nödvändiga kompletterande åtgärder för att 
öka medvetenheten om de välgörande 
effekterna på hälsan av konsumtion av 
frukt och grönsaker.

(11) För att öka programmets effekter bör 
gemenskapen kunna finansiera åtgärder för 
information, uppföljning och kontroll som 
syftar till att öka allmänhetens medvetande 
om programmet för färsk frukt i skolan och 
dess mål samt åtgärder för att upprätta 
nätverk som har samband med det, utan att 
det påverkar gemenskapens befogenheter 
att inom ramen för rådets förordning (EG) 
nr 3/2008 av den 17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland medfinansiera 
nödvändiga kompletterande åtgärder för att 
öka medvetenheten om de välgörande 
effekterna på hälsan av konsumtion av 
färsk frukt och grönsaker.

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukter och grönsaker.
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Ändringsförslag 36
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att öka programmets effekter bör 
gemenskapen kunna finansiera åtgärder för 
information, uppföljning och kontroll som 
syftar till att öka allmänhetens medvetande 
om programmet för frukt i skolan och dess 
mål samt åtgärder för att upprätta nätverk 
som har samband med det, utan att det 
påverkar gemenskapens befogenheter att 
inom ramen för rådets förordning (EG) 
nr 3/2008 av den 17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland medfinansiera 
nödvändiga kompletterande åtgärder för att 
öka medvetenheten om de välgörande 
effekterna på hälsan av konsumtion av 
frukt och grönsaker.

(11) För att öka programmets effekter bör 
gemenskapen kunna finansiera åtgärder för 
information, uppföljning och kontroll som 
syftar till att öka allmänhetens medvetande 
om programmet för frukt i skolan och dess 
mål samt åtgärder för att upprätta nätverk 
som har samband med det, utan att det 
påverkar gemenskapens befogenheter att 
inom ramen för rådets förordning (EG) 
nr 3/2008 av den 17 december 2007 om 
informationskampanjer och säljfrämjande 
åtgärder för jordbruksprodukter på den inre 
marknaden och i tredjeland medfinansiera 
nödvändiga kompletterande åtgärder för att 
öka medvetenheten om de välgörande 
effekterna på hälsan av konsumtion av 
frukt och grönsaker. Det är av avgörande 
betydelse att kommissionen bedriver en 
omfattande kampanj för att informera om 
detta program i hela Europeiska unionen.

Or. es

Ändringsförslag 37
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

PROGRAM FÖR FRUKT I SKOLAN PROGRAM FÖR FÄRSK FRUKT I 
SKOLAN
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Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 38
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till utdelning av frukt-, grönsaks- och 
bananprodukter till elever

Stöd till utdelning av frukt, grönsaker och 
bananer till elever

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 39
Béla Glattfelder

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa färska 
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från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

frukt- och grönsaksprodukter, som ska 
fastställas av medlemsstaterna; 
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. en

Motivering

Färska produkter är mycket hälsosammare än bearbetade. När det gäller frukt och grönsaker 
varierar konsumenternas smak mycket mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 40
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av produkter, som 
valts ut av kommissionen och som ska 
fastställas mer detaljerat av 
medlemsstaterna, från sektorerna för frukt 
och grönsaker, bearbetade produkter av 
frukt och grönsaker respektive bananer; 
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska fastställa bearbetade 
produkter av frukt och grönsaker på basis 
av hälsokriterier, såsom lägsta möjliga 
halt av onaturliga och ohälsosamma 
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tillsatsämnen i de bearbetade 
produkterna.

Or. nl

Ändringsförslag 41
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1  led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer som 
producerats i gemenskapen, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. fr

Motivering

Eftersom det handlar om en bestämmelse som bygger på artikel 33 i fördraget avseende den 
gemensamma jordbrukspolitiken (skäl 2) syftar ändringsförslaget till att precisera att frukt 
och grönsaker som delas ut till barnen i skolorna ska ha producerats i Europeiska unionen, 
för att främja kunskaperna om och konsumtionen av gemenskapsproduktionen. Liknande 
program, där konsumtion av inhemska produkter främjas, finns inom flera 
WTO-medlemsstater, till exempel USA.
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Ändringsförslag 42
Sergio Berlato, Janusz Wojciechowski, Sebastiano (Nello) Musumeci, Zdzisław 
Zbigniew Podkański

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer med 
ursprung i gemenskapen, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. it

Motivering

Den rättsliga grunden till förordningen är artikel 33 i EG-fördraget, som anger målen för den 
gemensamma jordbrukspolitiken, varav ett är (vilket anges I det berörda skälet) att öka 
jordbruksproducenternas inkomster. 

Ändringsförslag 43
Michl Ebner

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
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läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer med 
ursprung i gemenskapen, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. it

Motivering

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.

Ändringsförslag 44
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter
med ursprung i gemenskapen från 



PE411.926v01-00 28/46 AM\738252SV.doc

SV

bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. el

Motivering

Eftersom kommissionens förslag syftar till att öka konsumtionen av frukt och grönsaker kan 
programmet också bidra till att främja inkomsterna för i första hand européer.

Ändringsförslag 45
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av färsk frukt och 
grönsaker, som ska fastställas av 
kommissionen; gemenskapsstöd ska även 
få ges till vissa därmed sammanhängande 
kostnader för logistik, distribution, 
utrustning, kommunikation, uppföljning 
och utvärdering.

Or. pt
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Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 46
Maria Petre

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker,
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från fruktsektorn och bearbetade produkter 
av frukt, som ska fastställas av 
kommissionen; gemenskapsstöd ska även 
få ges till vissa därmed sammanhängande 
kostnader för logistik, distribution, 
utrustning, kommunikation, uppföljning 
och utvärdering.

Or. ro

Ändringsförslag 47
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
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utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker och 
bananer, som ska fastställas av 
kommissionen; om ekologiskt odlade och 
lokalt producerade frukter och grönsaker 
finns ska dessa särskilt beaktas;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. en

Motivering

Färsk frukt och färska grönsaker ger ett mervärde till barnens kost. Man bör därför ge färsk 
frukt och färska grönsaker till barn. Bearbetade produkter av frukt och grönsaker såsom 
konserverad och sötad frukt bör inte ingå i programmet för frukt i skolan. Ansvariga för inköp 
bör uppmanas att välja regionala och ekologiskt odlade produkter av frukt och grönsaker om 
sådana finns. De måste därför få möjlighet att beakta dessa kvalitativa aspekter och inte 
tvingas att enbart välja det billigaste alternativet.

Ändringsförslag 48
Willem Schuth

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1  led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skol- och förskoleelever av 
vissa produkter från sektorerna för frukt 
och grönsaker, bearbetade produkter av 
frukt och grönsaker respektive bananer, 
som ska fastställas av kommissionen; 
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
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utvärdering. utvärdering. Lokala produkter bör 
prioriteras för att onödiga 
transportsträckor och därmed förbundna 
miljöföroreningar ska kunna undvikas.

Or. de

Motivering

Utdelningen av frukt bör även utvidgas till att omfatta barn i förskola eftersom programmet 
är meningsfullt redan i den åldern.

Onödiga transportsträckor bör undvikas med hänsyn till de globala miljöproblemen och 
Europeiska unionens klimatmål.

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
vara så färska som möjligt, 
säsongsmässiga och billiga och som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. it
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Ändringsförslag 50
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen; 
gemenskapsstöd ska även ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering, samt för att finansiera de 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få programmet att fungera effektivt.

Or. es

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

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
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fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

fastställas av kommissionen; detta 
gemenskapsstöd ska även täcka vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

Or. it

Motivering

Om programmet för frukt i skolan ska kunna genomföras på ett effektivt sätt måste 
gemenskapsstödet dessutom täcka alla berörda logistiska kostnader (till exempel för inköp av 
försäljningsautomater) eftersom dessa kostnader annars skulle belasta skolans budget eller 
elevernas familjer.

Ändringsförslag 52
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till skolelever av vissa produkter 
från sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering.

1. På villkor som ska fastställas av 
kommissionen ska från och med 
läsåret 2009/2010 gemenskapsstöd ges till 
utdelning till grundskoleelever av vissa 
produkter från sektorerna för frukt och 
grönsaker, bearbetade produkter av frukt 
och grönsaker respektive bananer, som ska 
fastställas av kommissionen;
gemenskapsstöd ska även få ges till vissa 
därmed sammanhängande kostnader för 
logistik, distribution, utrustning, 
kommunikation, uppföljning och 
utvärdering och för de åtföljande åtgärder 
som krävs för att programmet ska kunna 
genomföras på ett effektivt sätt.

Or. el
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Motivering

Med hänsyn till särdragen inom medlemsstaternas utbildningssystem kan den kategori på 
barn mellan 6-10 år som föreslås av kommissionen utesluta elever från vissa 
utbildningssystem och det är därför lämpligt att inbegripa grundskolan i programmet. 
Gemenskapsstöd bör också beviljas för alla åtgärder med anknytning till programmet för att 
garantera att det genomförs på ett effektivt sätt även i projektskedet.

Ändringsförslag 53
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De produkter som ingår i programmet 
måste uppfylla de allra strängaste 
kvalitetskriterierna, och i första hand 
bestå av säsongsprodukter och härröra 
från lokal produktion eller, i mån av 
möjlighet, från gemenskapen. Hållbar 
produktion ska prioriteras.

Or. es

Ändringsförslag 54
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 1a 
(ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De produkter från sektorerna för frukt 
och grönsaker, bearbetade produkter av 
frukt och grönsaker respektive bananer 
som erbjuds eleverna ska väljas av den 
berörda medlemsstaten på grundval av 
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rekommendationer från kommissionen 
och med beaktande av behovet att främja 
traditionell frukt och frukt som 
producerats inom gemenskapen.

Or. ro

Motivering

Kommissionen har en integrerande roll och kan utfärda rekommendationer på EU-nivå. 
Beslutet ska dock fattas av medlemsstaterna. Programmet erbjuder dessutom en möjlighet att 
stödja traditionell frukt och gemenskapens producenter i ett läge där importer från 
tredjeländer riskerar att öka de finansiella insatser som krävs för att genomföra programmet.

Ändringsförslag 55
Elisabeth Jeggle

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder 
som krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. Strategin ska 
omfatta fastställande av programmets 
målgrupper och löptid, fastställande av 
produkter, hur ofta utdelningen ska ske 
samt en beskrivning av de kompletterande 
åtgärder som krävs för att få programmet 
att fungera effektivt. Medlemsstaterna får 
även överföra ansvaret för den nationella 
medfinansieringen på privata tredje 
parter.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna besluta om hur man ska finansiera den andel som inte omfattas 
av gemenskapsmedel. Vid sidan av föräldrarna bör även andra tredje parter, såsom 
näringslivet, kunna delta i den nationella samfinansieringen.
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Ändringsförslag 56
Ilda Figueiredo

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det, i vilken hänsyn ska 
tas till de mark- och klimatförhållanden 
under vilken produktionen av frukt och 
grönsaker sker. Det bör dessutom 
garanteras att dessa produkter i första 
hand härrör från gemenskapen. Dessa 
medlemsstater ska också besluta om de 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få programmet att fungera effektivt, och 
prioritera förskole- och lågstadieelever till 
vilka det dagligen ska delas ut gratis 
frukt. 

Or. pt

Motivering

Man bör garantera alla skolelever, oberoende av ålder och socioekonomisk familjesituation, 
samma möjligheter att ta del av detta program. Inom ramen för detta program bör man även 
ta hänsyn till de mark- och klimatförhållanden under vilken produktionen av frukt och 
grönsaker sker. Produkterna ska företrädesvis härröra från gemenskapen. 
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Ändringsförslag 57
Constantin Dumitriu

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder 
som krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
tillhandahålla de gemenskapsmedel och 
nationella finansiella medel som krävs för 
genomförandet och vidta de 
kompletterande åtgärder som krävs för att 
få programmet att fungera effektivt. 

Or. ro

Motivering

Medlemsstaterna måste erbjuda kommissionen ett utgångsläge när det gäller tilldelningen av 
finansiella medel, och de bör tillhandahålla nödvändig samfinansiering för programmet.

Ändringsförslag 58
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt. 

Medlemsstaterna ska inom denna strategi 
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bland annat fastställa följande:
– Vilka produkter som ska distribueras, 
med hänsyn till att det rör sig om 
säsongsprodukter eller produkter som 
härrör från lokal produktion. 
– Vilka åldersgrupper bland skoleleverna 
som ska omfattas.
– Vilka skolor som programmet ska rikta 
sig till.

Or. es

Ändringsförslag 59
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt. Precis som i fråga om 
skolmjölksprogrammet kan 
medlemsstaterna ålägga föräldrarna att 
betala programmets nationella 
medfinansieringsandel. Medlemsstaterna 
kan även uppmana sjukförsäkringsbolag 
och lokala myndigheter att bidra till den 
nationella medfinansieringsandelen.

Or. nl
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Ändringsförslag 60
Béla Glattfelder

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt. Medlemsstaterna ska på 
grundval av objektiva kriterier prioritera 
lokalt producerade traditionella produkter 
av frukt och grönsaker och stödja mindre 
jordbruk med genomförandet av 
programmet. 

Or. en

Motivering

När det gäller frukt och grönsaker varierar konsumenternas smak mycket mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslaget är i linje med de mål som som fastställs i artikel 33 i fördraget. För att 
stabilisera marknaden är det nödvändigt att stödja de mest sårbara producenterna.

Ändringsförslag 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 

2. Medlemsstater som önskar delta i 
programmet på nationell eller regional nivå 
ska först upprätta en strategi för 
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genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt.

genomförandet av det. De ska också 
besluta om de kompletterande åtgärder som 
krävs för att få programmet att fungera 
effektivt. De kompletterande åtgärderna 
ska omfatta rådgivning på området för 
hälsa och kost och information om 
fruktens positiva hälsoeffekter, anpassat 
till elevernas ålder, samt information om 
det ekologiska jordbrukets särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 62
Ioannis Gklavakis

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överstiga 90 miljoner euro per läsår, a) överstiga 180 miljoner euro per läsår,

Or. el

Motivering

Att äta frukt en gång i veckan räcker inte för att bekämpa fetma hos barn eller förbättra deras 
matvanor. I inledningsskedet bör medlemsstaterna ges tillräckliga medel så att de kan 
genomföra programmet på ett effektivt sätt och så att de deltagande organisationerna 
uppmuntras av dess fördelar. Programmets budget bör därför fördubblas.
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Ändringsförslag 63
Michl Ebner

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överstiga 90 miljoner euro per läsår, a) överstiga 360 miljoner euro per läsår,

Or. de

Motivering

En finansieringsram på 90 miljoner euro skulle göra det möjligt att dela ut frukt en dag per 
vecka. Det är vetenskapligt bevisat att daglig konsumtion av frukt är av stor betydelse för en 
sund utveckling. Skolfruktsprogrammet är därför endast meningsfullt om man planerar för en 
fruktutdelning under fyra dagar i veckan. Budgeten måste följaktligen höjas från 90 till 
360 miljoner euro.

Ändringsförslag 64
Béla Glattfelder

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) överstiga 90 miljoner euro per läsår, a) överstiga 500 miljoner euro per läsår,

Or. en

Motivering

På grund av de höga livsmedelspriserna finns det fortfarande omfattande oanvända anslag 
under rubrik 2 (jordbruksutgifter).
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Ändringsförslag 65
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) överstiga 50 % av de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, respektive 75 % av dessa 
kostnader i regioner som är 
stödberättigade enligt konvergensmålet,

b) överstiga de distributionskostnader,
därmed sammanhängande kostnader och 
kostnader för kompletterande åtgärder
som avses i punkt 1,

Or. es

Ändringsförslag 66
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) överstiga 50 % av de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, respektive 75 % av dessa 
kostnader i regioner som är stödberättigade 
enligt konvergensmålet,

b) överstiga 60 % av de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, respektive 95 % av dessa 
kostnader i regioner som är stödberättigade 
enligt konvergensmålet,

Or. en
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Ändringsförslag 67
María Isabel Salinas García

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 3 –
led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) täcka andra kostnader än de 
distributionskostnader och därmed 
sammanhängande kostnader som avses i 
punkt 1, eller

c) täcka andra kostnader än de 
distributionskostnader, därmed 
sammanhängande kostnader och kostnader 
för kompletterande åtgärder som krävs för 
att få programmet att fungera effektivt,
som avses i punkt 1, eller

Or. es

Ändringsförslag 68
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1  led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103 ga – punkt 3 –
led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utnyttjas för att ersätta befintlig 
finansiering av redan förekommande 
nationella program för frukt i skolan eller 
för distribution i skolor som även avser 
frukt.

d) utnyttjas för att ersätta befintlig offentlig 
finansiering av redan förekommande 
nationella program för frukt i skolan eller 
för distribution i skolor som även avser 
frukt.

Or. fr

Motivering

 Ett klargörande för att precisera att endast offentlig finansiering berörs av denna punkt, 
vilket är underförstått i den nuvarande formuleringen. Privat finansiering, till exempel i form 
av gåvor, ska inte omfattas av denna punkt.
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Ändringsförslag 69
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gemenskapens program för frukt i 
skolan ska inte påverka särskilda nationella 
program för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen.

5. Gemenskapens program för färsk frukt i 
skolan ska inte påverka särskilda nationella 
program för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen.

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.

Ändringsförslag 70
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1  led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Gemenskapens program för frukt i 
skolan ska inte påverka särskilda nationella 
program för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen.

5. Gemenskapens program för frukt i 
skolan ska inte påverka särskilda nationella 
program för frukt i skolan som följer 
gemenskapslagstiftningen. Pilotprojekt, 
som genomförs på försök i ett mindre 
antal skolor och under en begränsad tid, 
ska inte betraktas som nationella program 
i den betydelse som avses i punkt 3 d.

Or. fr
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Motivering

Man måste precisera begreppet ”befintliga nationella program” för att lättare kunna 
tillämpa additionalitetsprincipen.

Frankrike inledde läsåret 2008 ett pilotprojekt för distribution av frukt i skolor, vilket 
finansieras till 50 % med offentliga medel (lokala myndigheter) och 50 % av privata medel 
(bland annat sjukförsäkringsorgan) i ett mycket begränsat antal skolor.

Ändringsförslag 71
Duarte Freitas

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 1 – led a
Förordning (EG) nr 1234/2007
Del II – avdelning I – kapitel IV – avsnitt IVa – underavsnitt IIa – artikel 103ga – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gemenskapen får även i enlighet med 
artikel 5 i förordning (EG) nr 1290/2005 
finansiera åtgärder för information, 
uppföljning och utvärdering avseende 
programmet för frukt i skolan, däribland 
åtgärder som syftar till att öka 
allmänhetens medvetande om programmet, 
samt därmed sammanhängande åtgärder 
för upprättande av nätverk.”

6. Gemenskapen får även i enlighet med 
artikel 5 i förordning (EG) nr 1290/2005 
finansiera åtgärder för information, 
uppföljning och utvärdering avseende 
programmet för färsk frukt i skolan, 
däribland åtgärder som syftar till att öka 
allmänhetens medvetande om programmet, 
samt därmed sammanhängande åtgärder 
för upprättande av nätverk.”

Or. pt

Motivering

Bearbetade produkter av frukt och grönsaker har ett lägre näringsvärde och bör uteslutas ur 
denna förordning. Med hänsyn till målet om bättre kosthållning för de europeiska barnen bör 
man endast stödja gratis distribution av färsk frukt och grönsaker.
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Ändringsförslag 72
Esther De Lange

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – led 3
Förordning (EG) nr 1234/2007
Artikel 184 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Före den 31 augusti 2012 till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av det program för frukt i 
skolan som föreskrivs genom 
artikel 103ga. Rapporten ska i synnerhet 
behandla frågan om i vilken utsträckning 
programmet har bidragit till att främja 
inrättandet av ett välfungerande program 
för frukt i skolan i medlemsstaterna och 
hur programmet har bidragit till 
förbättrade matvanor hos barnen.”

”6. Före den 31 augusti 2012 till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av det program för frukt i 
skolan som föreskrivs genom 
artikel 103ga. Rapporten ska i synnerhet 
behandla följande frågor:

– I vilken utsträckning programmet har 
bidragit till att främja inrättandet av ett 
välfungerande program för frukt i skolan i 
medlemsstaterna, och hur programmet har 
bidragit till förbättrade matvanor hos 
barnen.
– I vilken utsträckning valet av nationell 
medfinansiering, genom bidrag från 
föräldrarna, har eller inte har påverkat 
programmets resultat och effektivitet. 
– De nationella kompletterande 
åtgärdernas verkan och effektivitet, 
särskilt det sätt på vilket programmet för 
frukt i skolan och åtföljande information 
om hälsosam kost införlivas i den 
nationella läroplanen.”

Or. nl
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