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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par 
kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko 
izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem 
lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), lai izveidotu Programmu skolu 
apgādei ar augļiem 
(COM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0442),

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-.../...),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta 
komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. da

Pamatojums

Būtu jāuzsver Programmas skolu apgādei ar augļiem pozitīvā ietekme uz uztura diētu un 
sabiedrības veselību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus tam EK līguma 152. panta 1. 
punktā noteikts, ka, „nosakot un īstenojot 
visu Kopienas politiku un darbības, ir 
jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis”. Neapšaubāmie 
ieguvumi veselībai, kurus sniegs 
Programma skolu apgādei ar augļiem, ir 
aspekti, kas jāintegrē KLP īstenošanā.

Papildus tam EK līguma 152. panta 
1. punktā noteikts, ka, „nosakot un 
īstenojot visu Kopienas politiku un 
darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku 
veselības aizsardzības līmenis”. 
Neapšaubāmie ieguvumi veselībai, kurus 
sniegs Programma skolu apgādei ar 
augļiem, ir aspekti, kas kopumā jāintegrē 
ES politikas īstenošanā un jo īpaši KLP 
īstenošanā.

Or. da
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Pamatojums

Kopējai lauksaimniecības politikai būtu jākļūst par paraugu augsta līmeņa veselības 
aizsardzības integrēšanai savās programmās.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. da

Pamatojums

Nedrīkstētu būt iespējai, ka augļu patēriņa veicināšanas programmas, kas dalībvalstīs jau 
ieviestas, aizstātu ar šo Kopienas programmu, kura būtu jārezervē jaunām programmām vai 
pašreizējo programmu paplašināšanai.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. da

Pamatojums

Jo vairāk bērnu piedalās programmās, jo vairāk ieguvumu veselībai. Jāpiešķir lielāks 
atbalsts, lai piedalītos vairāk bērnu, līdzīgi kā tas vērojams skolu programmas piena patēriņa 
veicināšanai gadījumā. Jābūt iespējai līdzekļus, ko neapgūst tās dalībvalstis, kuras nevēlas 
piedalīties, izmantot citās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
103.ga pants - 1. punkts
Regulas 2. pants, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IIa apakšiedaļas 103.ga panta 1. punkta 
grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

var piešķirt arī par dažām saistītām 
loģistikas, sadales, aprīkojuma, saziņas, 
uzraudzības un novērtēšanas izmaksām.

Or. da

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai pašām lemt, kurus produktus drīkst iekļaut Programmā skolu 
apgādei ar augļiem, bet kurus — nedrīkst.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
103.ga pants - 2. punkts
Regulas 2. pants, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IIa apakšiedaļas 103.ga panta 2. punkta 
grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 
programmā, valsts vai reģionālā līmenī 
vispirms izstrādā stratēģiju programmas 
īstenošanai. Tās paredz arī vajadzīgos 
papildu pasākumus, lai programma būtu 
vēl iedarbīgāka. Līdzīgi kā to veic skolu 
programmas piena patēriņa veicināšanai 
gadījumā, dalībvalstis var aicināt vecākus 
segt šīs programmas valsts 
līdzfinansējumu.

Or. da

Pamatojums

Dalībvalstis var izlemt, kādus līdzekļus izmanto valsts līdzfinansējumam.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
103.ga pants - 3. punkts
Regulas 2. pants, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IIa apakšiedaļas 103.ga panta 3. punkta 
grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētais Kopienas 
atbalsts

(a) nepārsniedz EUR 90 miljonus vienā 
mācību gadā,

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

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

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

„Konverģences mērķis” ir rīcības mērķis 
mazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu labā 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kas 
regulē Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim.

3. Šā panta 1. punktā minētais Kopienas 
atbalsts

(a) nepārsniedz EUR 360 miljonus vienā 
mācību gadā,

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

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

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

„Konverģences mērķis” ir rīcības mērķis 
mazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu labā 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kas 
regulē Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
laikposmā no 2007. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 31. decembrim.

Or. da

Pamatojums

Lai izveidotu būtiskas skolu augļu patēriņa veicināšanas programmas un sasniegtu vēlamos 
rezultātus attiecībā uz uzturu, ir jāpalielina Kopienas finansējums.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

ES tiek patērēts pārāk maz augļu un dārzeņu salīdzinājumā ar Pasaules Veselības 
organizācijas (PVO) ieteikto daudzumu, kas būtu 400 g dienā. Turklāt augļu un dārzeņu 
patēriņš samazinās. Tajā pašā laikā palielinās bērnu aptaukošanās. Tiek lēsts, ka ES ir 
22 miljoni bērnu ar lieko svaru un 5,1 miljonam no tiem – aptaukošanās.

Liels augļu un dārzeņu patēriņš mazina daudzu slimību risku un palīdz izvairīties no liekā 
svara un aptaukošanās. Ēšanas paradumi veidojas bērnībā. Par to liecina tas, ka bērni, kuri 
pierod ēst daudz augļu un dārzeņu, turpina to darīt, arī būdami pieauguši.

2007. gadā tika veikta būtiska augļu un dārzeņu tirgus organizācijas reforma, vairāk 
orientējoties uz tirgu, kas radīja vienādus nosacījumus ar pārējo modernizēto Eiropas kopējo 
lauksaimniecības politiku. Krīžu novēršana un risināšana ir ražotāju organizāciju ziņā, 
eksporta subsīdijas un subsīdijas pārstrādei vairs netiek piešķirtas, un augļi un dārzeņi pašlaik 
ir pilnībā iekļauti vienreizējā maksājuma sistēmā. Citiem vārdiem sakot, pieprasījums nosaka 
piedāvājumu. Ar augļu un dārzeņu tirgus organizācijas reformu vienbalsīgi nolēma mainīt 
augļu un dārzeņu patēriņu samazinājumu. Lielāks pieprasījums, pirmkārt, veicinās sabiedrību 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, kā arī būs izdevīgs Eiropas lauksaimniekiem, kuri audzē augļus 
un dārzeņus.

Sabiedrības veselības apsvērumi ir būtiskākais iemesls, kādēļ ES būtu jāsāk programma skolu 
apgādei ar augļiem.

BUDŽETS

Liekais svars palielina sirds asinsvadu slimības, diabēta, paaugstināta asinsspiediena un 
vairāku vēža veidu risku. Šīs slimības ES rada vienu no lielākajiem veselības 
apdraudējumiem, un to ārstēšanas izmaksas veido lielu dalībvalstu veselības aprūpes budžeta 
daļu. Komisija savā ietekmes novērtējumā norāda uz diviem no nedaudzajiem pētījumiem, 
kas veikti, lai parādītu kopsakarību starp veselības aprūpes izmaksām un nepietiekamu augļu 
un dārzeņu patēriņu. Raugoties no šāda viedokļa, programma skolu apgādei ar augļiem 
uzskatāma par papildu iespēju dalībvalstīm ietaupīt veselības aprūpes izdevumus, kas 
vienlaikus pozitīvi ietekmēs sabiedrības veselību un Eiropas ekonomiku. Jo vairāk augļu un 
dārzeņu tiek lietots uzturā, jo lielāks ietaupījums gaidāms, līdz tiks panākts ikdienas augļu un 
dārzeņu patēriņš 600 g apmērā , ko vairāki eksperti uzskata par ieteicamo dienas normu, sākot 
no 11 gadu vecuma. Lētāk ir nodrošināt profilaktiskus pasākumus, nevis segt ārstēšanas 
izmaksas.

Komisija ierosina šim mērķim piešķirt 90 miljonus eiro no Kopienas budžeta, lai katram 
skolēnam vecumā no 6 līdz 10 gadiem nodrošinātu vienu augli nedēļā 30 nedēļas gadā.
Dalībvalstis var papildināt un paplašināt šo programmu, taču šāds atbalsts nedrīkst aizstāt 
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pašreizējās pastāvīgās programmas.

Lai panāktu visus iespējamos pozitīvos rezultātus, ko var sniegt programma skolu apgādei ar 
augļiem, nepieciešams ieguldīt daudz vairāk līdzekļu. Viens auglis nedēļā nav pietiekami, lai 
mainītu ēšanas paradumus, ne arī, lai panāktu pozitīvu ietekmi uz sabiedrības veselību. Augļu 
patēriņa veicināšanas programmā skolām būtu jāietilpst vienai augļu porcijai dienā katram 
skolēnam, un tai jābūt vērstai ne tikai uz skolas vecuma bērniem 6 līdz 10 gadu vecuma 
grupā, kā iesaka Komisija.

Lai pielāgotos dažādajām tradīcijām un programmām, kas jau pastāv ES, programmai skolu 
apgādei ar augļiem jābūt tik elastīgai, lai to būtu iespējams pielāgot vietējiem, reģionāliem un 
nacionāliem nosacījumiem. Šim elastīgumam jāattiecas arī uz nacionālo līdzfinansējumu, kur 
katra dalībvalsts var lemt par to, kādā veidā valsts ieguldījums tiek finansēts (no valsts, 
reģionāliem vai vietējiem budžeta līdzekļiem, no vecāku iemaksām u.t.t.).

AUGĻI UN PIENS SKOLĀ

Vairāk nekā 30 gadus ES sniegusi dažāda veida atbalstu skolas vecuma bērnu nodrošināšanai 
ar pienu. 2006./ 2007. mācību gadā 22 dalībvalstīs skolēniem kopā tika nodrošinātas 
305 000 tonnu piena, un no tā daļu 50 miljonu eiro apmērā subsidēja ES. Noteikumi piena 
nodrošināšanai skolās ar laiku ir vienkāršoti un produkcijas sortiments paplašināts tā, lai 
dalībvalstis varētu izvēlēties par prioritāti noteikt piena produktus ar samazinātu tauku saturu, 
tādējādi veidojot šo programmu pareizu no uztura viedokļa.

Piena nodrošināšanai skolās nav noteikti nekādi budžeta ierobežojumi, bet gan tikai apjoma 
ierobežojums – 0,25 litru piena vienam skolēnam dienā. Tas nozīmē, ka, palielinoties 
programmas dalībnieku skaitam, palielinās arī atbalsta apjoms. Līdzīga sistēma būtu vēlama 
arī programmai skolu apgādei ar augļiem, kur kā apjoma ierobežojumu varētu noteikt vienu 
porciju augļu vai dārzeņu katram skolēnam dienā.

Ir iepriecinoši, ka Komisijai ir noderējusi daudzveidīgā pieredze, kas gūta no skolu piena 
programmas.

Nobeigumā referents vēlas aicināt Komisiju informēt Eiropas Parlamentu par to produktu 
sarakstu, kas ES mērogā tiks apstiprināti iekļaušanai programmā skolu apgādei ar augļiem.
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