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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία
(COM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0442),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-.../...),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 

(2) Οι στόχοι της ΚΓΠ, οι οποίοι ορίζονται 
στο άρθρο 33 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση των 
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αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προωθώντας με τον τρόπο 
αυτά τα εισοδήματα της γεωργίας, επίσης 
στόχο της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του 
άρθρου 35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα 
για την προώθηση της κατανάλωσης 
ορισμένων προϊόντων, όπως ένα σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία.

αγορών, την εξασφάλιση του εφοδιασμού 
και τη διασφάλιση λογικών τιμών κατά την 
προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Η 
παροχή κοινοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο 
ενός σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία για την προμήθεια 
προϊόντων οπωροκηπευτικών και 
μπανάνας στους μαθητές στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα ανταποκρίνεται στους εν λόγω 
στόχους. Επιπλέον, το σχέδιο θα κάνει 
τους νεαρούς καταναλωτές να εκτιμήσουν 
τα οπωροκηπευτικά και, επομένως, 
αναμένεται να βελτιώσει τη μελλοντική 
κατανάλωση, προκαλώντας σημαντικά 
θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και
προωθώντας με τον τρόπο αυτά τα 
εισοδήματα της γεωργίας, επίσης στόχο 
της ΚΓΠ. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 
35 στοιχείο β) της Συνθήκης, είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν, στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, κοινά μέτρα για την 
προώθηση της κατανάλωσης ορισμένων 
προϊόντων, όπως ένα σχέδιο προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

Or. da

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τονισθεί η θετική επίδραση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων
στα σχολεία στη σωστή διατροφή και στη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 
της Συνθήκης ορίζει ότι «κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών (…) της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου». Τα 
προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει 

(3) Επιπλέον, το άρθρο 152 παράγραφος 1 
της Συνθήκης ορίζει ότι «κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
πολιτικών (…) της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου 
προστασία της υγείας του ανθρώπου». Τα 
προφανή οφέλη για την υγεία που παρέχει 
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ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που 
μπορούν να ενσωματωθούν στην 
εφαρμογή της ΚΓΠ.

ένα σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης 
φρούτων στα σχολεία είναι πτυχές που 
μπορούν να ενσωματωθούν στην 
εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ εν γένει 
και της ΚΓΠ ειδικότερα.

Or. da

Αιτιολόγηση

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα όσον αφορά την ενσωμάτωση
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας στα σχέδιά της.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα.

(8) Προκειμένου να μην περιορισθεί ο 
συνολικός αντίκτυπος παρόμοιων εθνικών 
μέτρων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
δικαιούνται να παράσχουν πρόσθετη 
εθνική ενίσχυση για την προμήθεια 
προϊόντων και για τα συναφή έξοδα και 
συνοδευτικά μέτρα, το δε σχέδιο 
προώθησης της κατανάλωσης φρούτων 
στα σχολεία δεν πρέπει να θίγει τυχόν 
χωριστά εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα 
οποία σέβονται το κοινοτικό δίκαιο. 
Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
πρακτικές συνέπειές του, το κοινοτικό 
σχέδιο δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
τρέχουσα χρηματοδότηση για τα 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία που 
περιλαμβάνουν φρούτα. Η κοινοτική
χρηματοδότηση προορίζεται
αποκλειστικά για νέα σχέδια ή για την 
επέκταση υπαρχόντων σχεδίων.

Or. da
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Αιτιολόγηση

Τα ήδη εισαχθέντα σχέδια κατανάλωσης φρούτων στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να μπορούν να
αντικατασταθούν από το κοινοτικό σχέδιο, το οποίο πρέπει να αφορά αποκλειστικά νέα σχέδια 
ή την επέκταση υπαρχόντων σχεδίων.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο 
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής.

(9) Προκειμένου να διασφαλισθεί χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, πρέπει να 
προβλεφθεί ένα ορισμένο ανώτατο όριο 
κοινοτικής ενίσχυσης, καθώς και μέγιστα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης, και η 
κοινοτική χρηματοδοτική εισφορά στο 
σχέδιο πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο 
των μέτρων που είναι επιλέξιμα για 
χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ, ο οποίος 
παρατίθεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του 
Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής. Εάν ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη δεν κάνουν
χρήση της κοινοτικής χρηματοδότησης, 
τα κονδύλια μπορούν να μεταφέρονται 
και να χρησιμοποιούνται σε άλλα κράτη 
μέλη.

Or. da

Αιτιολόγηση

Όσο περισσότερα παιδιά συμμετέχουν στο σχέδιο, τόσο μεγαλύτερα τα οφέλη για την υγεία. Για
το λόγο αυτό, θα πρέπει να χορηγείται περισσότερη ενίσχυση όσο περισσότερα παιδιά παίρνουν 
μέρος, όπως συμβαίνει με το σχέδιο για το σχολικό γάλα. Τα μη χρησιμοποιούμενα κονδύλια
από κράτη μέλη που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε 
άλλα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 103ζ – παράγραφος  1
Forordning Άρθρο 2, τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/2007, Υποτμήμα IIα, 
άρθρο 103ζ, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε 
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή, και 
είναι επίσης δυνατόν να χορηγηθεί 
κοινοτική ενίσχυση για ορισμένα συναφή 
έξοδα εφοδιαστικής, διανομής, 
εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

1. Υπό τις προϋποθέσεις που θα 
καθορισθούν από την Επιτροπή, από το 
σχολικό έτος 2009/10, χορηγείται 
κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια σε
μαθητές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 
ορισμένων προϊόντων των τομέων των 
οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που 
θα καθορισθούν από την Επιτροπή και 
περισσότερο λεπτομερώς από τα κράτη 
μέλη, και είναι επίσης δυνατόν να 
χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση για 
ορισμένα συναφή έξοδα εφοδιαστικής, 
διανομής, εξοπλισμού, επικοινωνίας, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης..

Or. da

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν από μόνα τους ποια προϊόντα μπορούν 
να περιληφθούν στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και ποια όχι.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 103ζ – παράγραφος  2
Forordning Άρθρο 2, τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/2007, Υποτμήμα IIα, 
άρθρο 103ζ, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στο σχέδιο σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν 
προηγουμένως στρατηγική για την 
εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα 
αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την 
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αποτελεσματικότητα του σχεδίου. αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Όπως
συμβαίνει και με το σχέδιο για το σχολικό
γάλα, τα κράτη μέλη μπορούν να καλούν 
τους γονείς να καταβάλλουν την εθνική 
συγχρηματοδότηση του σχεδίου.

Or. da

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν πώς θα επιτευχθεί η εθνική συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 103ζ – παράγραφος  3
Forordning Άρθρο 2, τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1234/2007, Υποτμήμα IIα, 
άρθρο 103ζ, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η κοινοτική ενίσχυση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1

3. Η κοινοτική ενίσχυση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1

α) δεν υπερβαίνει τα 90 εκατομμύρια ευρώ 
ανά σχολικό έτος,

α) δεν υπερβαίνει τα 360 εκατομμύρια 
ευρώ ανά σχολικό έτος,

β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων 
προμήθειας και των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75% 
των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

β) δεν υπερβαίνει το 50% των εξόδων 
προμήθειας και των συναφών εξόδων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 75% 
των εν λόγω εξόδων σε περιφέρειες 
επιλέξιμες βάσει του στόχου σύγκλισης,

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των 
εξόδων προμήθειας και των συναφών 
εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, και

γ) δεν καλύπτουν έξοδα άλλα εκτός των 
εξόδων προμήθειας και των συναφών 
εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, και

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την 
αντικατάσταση υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για οποιαδήποτε 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα 
οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

δ) δεν χρησιμοποιούνται για την 
αντικατάσταση υφιστάμενης 
χρηματοδότησης για οποιαδήποτε 
υπάρχοντα εθνικά σχέδια προώθησης της 
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή 
άλλα σχέδια διανομής στα σχολεία τα 
οποία περιλαμβάνουν φρούτα.

Ως στόχος σύγκλισης νοείται ο στόχος της 
δράσης για τα λιγότερο αναπτυγμένα 
κράτη μέλη και περιφέρειες, σύμφωνα με 

Ως στόχος σύγκλισης νοείται ο στόχος της 
δράσης για τα λιγότερο αναπτυγμένα 
κράτη μέλη και περιφέρειες, σύμφωνα με 
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την κοινοτική νομοθεσία που διέπει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013.

την κοινοτική νομοθεσία που διέπει το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως 
την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Or. da

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να θεσπισθούν ουσιαστικά σχέδια προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα
σχολεία και να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα από διατροφικής απόψεως, καθίσταται 
απαραίτητη η αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην ΕΕ καταναλώνονται ελάχιστα φρούτα και λαχανικά σε σχέση με τις συστάσεις της ΠΟΥ
για τουλάχιστον 400 γραμμάρια ημερησίως και, επιπλέον, η κατανάλωση σημειώνει μείωση. 
Συγχρόνως, υπάρχει επιδημία παχυσαρκίας μεταξύ των παιδιών: εκτιμάται πως υπάρχουν 22 
εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά στην ΕΕ, εκ των οποίων 5,1 εκατομμύρια θεωρούνται σοβαρά 
υπέρβαρα.

Μια υψηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών μειώνει τον κίνδυνο για πολλές αρρώστιες και 
προλαμβάνει υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία. Οι διατροφικές συνήθειες αποκτώνται κατά
την παιδική ηλικία και υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν να 
τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά εξακολουθούν να το κάνουν και ως ενήλικες.

Το 2007, η οργάνωση της αγοράς οπωροκηπευτικών υπέστη θεμελιώδη μεταρρύθμιση ώστε 
να προσανατολισθεί περισσότερο προς την αγορά και να ευθυγραμμισθεί με την υπόλοιπη 
εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική. Η ευθύνη για την πρόληψη και τη διαχείριση των
κρίσεων έγκειται στις οργανώσεις παραγωγών, οι εξαγωγικές ενισχύσεις και οι ενισχύσεις για 
επεξεργασία έχουν καταργηθεί και τα οπωροκηπευτικά είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένα 
στο ενιαίο σύστημα πληρωμών. Με άλλα λόγια, η ζήτηση καθορίζει πλέον την προσφορά. 
Με τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης αγοράς οπωροκηπευτικών, αποφασίσθηκε ομόφωνα να 
αναστραφεί η πτωτική πορεία της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. Μια υψηλότερη
ζήτηση θα προωθήσει πρώτα και κύρια τη δημόσια υγεία, αλλά θα είναι θετική και για τους 
ευρωπαίους γεωργούς που παράγουν φρούτα και λαχανικά.

Το θέμα της υγείας είναι ο σημαντικότερος λόγος για τη δρομολόγηση ενός σχεδίου για την 
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία της ΕΕ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το υπερβολικό βάρος συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη, 
υπέρτασης και ορισμένων μορφών καρκίνου. Οι ασθένειες αυτές συνιστούν μια από τις πιο
μεγάλες απειλές για τη δημόσια υγεία στην ΕΕ και οι δαπάνες θεραπείας τους επιβαρύνουν 
σοβαρά τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών για την υγεία. Στην εκτίμηση επιπτώσεών
της, η Επιτροπή αναφέρεται σε δύο από τις ελάχιστες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί και
ρίχνουν φως στη σχέση μεταξύ των δαπανών για την υγεία και της πολύ μικρής πρόσληψης 
φρούτων και λαχανικών. Υπ' αυτή την έννοια, οι δαπάνες για ένα σχέδιο προώθησης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να ειδωθεί ως μια παράλληλη εξοικονόμηση 
στους προϋπολογισμούς υγείας των κρατών μελών, η οποία συνολικά έχει ένα θετικό 
αντίκτυπο, πρώτα και κύρια στη δημόσια υγεία, αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μέχρις
ότου επιτευχθεί ημερήσια πρόσληψη 600 γραμμαρίων, την οποία συνιστούν διάφοροι ειδικοί 
για τα άτομα ηλικίας 11 χρονών και άνω, η συμβουλή θα πρέπει να είναι η εξής: όσο 
περισσότερα φρούτα και λαχανικά, τόσο μεγαλύτερες και οι εξοικονομήσεις. Η πρόληψη 
είναι φθηνότερη από τη θεραπεία.
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Η Επιτροπή προτείνει ενίσχυση 90 εκατομμυρίων ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό
το ποσό αντιστοιχεί σε ένα τεμάχιο φρούτου μία φορά την εβδομάδα επί τριάντα εβδομάδες 
το χρόνο και καλύπτει παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν
σε συμπλήρωση ή επέκταση του σχεδίου, αλλά η ενίσχυση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αντί των υπαρχόντων μόνιμων σχεδίων.

Για να επιτευχθούν όλα τα θετικά αποτελέσματα από την εισαγωγή του σχεδίου προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγαλύτερη διάθεση 
κονδυλίων. Ένα τεμάχιο φρούτου την εβδομάδα δεν αρκεί για την αλλαγή των διατροφικών 
συνηθειών ή για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος στη δημόσια υγεία. Ένα σχέδιο για την
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία θα πρέπει να συνίσταται σε ένα τεμάχιο 
φρούτου την ημέρα ανά μαθητή και δεν θα πρέπει να απευθύνεται μόνο στα παιδιά ηλικίας 
έξι έως δέκα ετών, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Προκειμένου να πλαισιωθούν οι πολύ διαφορετικές παραδόσεις και σχέδια που υπάρχουν ήδη 
εντός της ΕΕ, το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία πρέπει να είναι 
αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
συνθήκες. Η ευελιξία αυτή πρέπει επίσης να αφορά και την εθνική συγχρηματοδότηση, όπου 
κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά έχει δικαίωμα να αποφασίζει τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εθνικής συνεισφοράς (από εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά κονδύλια, με εισφορές των γονέων 
κ.λπ.).

ΣΧΟΛΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΑΛΑ

Για πάνω από 30 χρόνια έχουν διατεθεί διάφορες μορφές ενίσχυσης της ΕΕ για τη διανομή 
γάλακτος στους μαθητές. Το σχολικό έτος 2006-2007, 305.000 τόνοι σχολικού γάλακτος
διανεμήθηκαν σε 22 κράτη μέλη, με τη συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια 
και πλέον ευρώ. Οι κανόνες για το σχολικό γάλα απλοποιήθηκαν και το εύρος των προϊόντων
επεκτάθηκε, αφού τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν την πριμοδότηση γαλακτοκομικών 
με χαμηλά λιπαρά, και έτσι το σχέδιο αφορά πλέον τη σωστή διατροφή.

Δεν υπάρχει ανώτατο όριο προϋπολογισμού για τη διανομή σχολικού γάλακτος, παρά μόνον 
ένα όριο 0,25 λίτρων γάλακτος την ημέρα ανά μαθητή. Τούτο σημαίνει ότι όσο πιο πολλοί
είναι οι συμμετέχοντες, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση που διατίθεται. Ένα αντίστοιχο
σύστημα χρειάζεται και για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, στο οποίο θα 
μπορούσε να τεθεί ως όριο η μία μερίδα φρούτου ή λαχανικού την ημέρα ανά μαθητή.

Είναι ευτυχές που η Επιτροπή έκανε χρήση της μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από το 
σχέδιο για το σχολικό γάλα.

Κλείνοντας, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο 
για τη λίστα των προϊόντων που εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο για να συμπεριληφθούν 
στο σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.
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