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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune şi a Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind 
dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) 
în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în şcoli 
(COM(2008)0442 – C6-.../... – 2008/0146(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0442),

– având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6–.../...),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul 
Comisiei pentru bugete (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

5. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele PAC stabilite la articolul 33 
din tratat includ stabilizarea pieţelor, 
garantarea siguranţei aprovizionărilor şi 
asigurarea unor preţuri rezonabile de 

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

livrare către consumatori. Acordarea unui 
ajutor comunitar în cadrul unui program de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli, 
prin care instituţiile de învăţământ să fie 
aprovizionate cu fructe şi legume, banane 
şi produse pe baza acestora pentru elevi, ar 
fi în conformitate cu aceste obiective. În 
plus, programul ar trebui să îi facă pe 
tinerii consumatori să aprecieze fructele şi 
legumele şi, prin urmare, să determine pe 
viitor o creştere a consumului acestor 
produse, având un efect pozitiv important 
asupra sănătăţii publice şi stimulând astfel 
veniturile agricole, ceea ce constituie, de 
asemenea, un obiectiv al PAC. Pe lângă 
aceasta, în conformitate cu articolul 35 
litera b) din tratat, pot fi prevăzute, în 
cadrul politicii agricole comune, măsuri 
comune, precum un program de încurajare 
a consumului de fructe în şcoli, pentru a 
promova consumul anumitor produse.

Or. da

Justificare

Trebuie subliniată influenţa pozitivă a programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli asupra unei diete sănătoase şi a sănătăţii publice.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, articolul 152 alineatul (1) din tratat 
specifică faptul că „în definirea şi punerea 
în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor 
Comunităţii se asigură un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane”. Beneficiile 
evidente în domeniul sănătăţii aduse de un 
program de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli reprezintă aspecte care ar 
trebui integrate în punerea în aplicare a 
PAC.

În plus, articolul 152 alineatul (1) din tratat 
specifică faptul că „în definirea şi punerea 
în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor 
Comunităţii se asigură un nivel ridicat de
protecţie a sănătăţii umane”. Beneficiile 
evidente în domeniul sănătăţii aduse de un 
program de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli reprezintă aspecte care ar 
trebui integrate în punerea în aplicare a 
politicilor UE în general şi a PAC în 
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special.

Or. da

Justificare

Politica agricolă comună ar trebui să constituie un exemplu de integrare a unui înalt nivel de 
protecţie a sănătăţii în programele sale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a nu reduce impactul global al unor 
măsuri naţionale similare, statele membre 
ar trebui să fie autorizate să acorde un 
ajutor naţional suplimentar pentru 
aprovizionarea cu produse şi acoperirea 
costurilor aferente, precum şi pentru 
măsurile adiacente, iar programul de 
încurajare a consumului de fructe în şcoli 
ar trebui să nu aducă atingere niciunui alt 
program naţional separat de încurajare a
consumului de fructe în şcoli, care respectă 
legislaţia comunitară. Cu toate acestea, 
pentru a avea rezultate practice, programul 
comunitar nu trebuie să înlocuiască 
finanţarea actuală a programelor naţionale 
în vigoare de încurajare a consumului de 
fructe în şcoli sau a altor programe de 
distribuire în şcoli care includ fructele.. 
Finanţarea comunitară este rezervată 
programelor noi sau extinderii 
programelor existente. 

Or. da

Justificare

Nu ar trebui înlocuite programele de încurajare a consumului de fructe deja introduse în 
statele membre cu sisteme comunitare, care ar trebui rezervate programelor noi şi extinderii 
programelor existente.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a fi asigurată o bună gestionare a 
bugetului, ar trebui prevăzut un plafon fix 
al ajutorului comunitar şi al ratelor maxime 
de cofinanţare, iar contribuţia financiară 
comunitară la program ar trebui adăugată 
pe lista măsurilor eligibile pentru finanţare 
FEGA, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 
privind finanţarea politicii agricole 
comune. Dacă unul sau mai multe state 
membre aleg să nu beneficieze de 
finanţare comunitară, fondurile pot fi 
transferate şi utilizate în alte state 
membre.

Or. da

Justificare

Cu cât iau parte la programe mai mulţi copii, cu atât sunt mai mari beneficiile pentru 
sănătate. Ajutorul acordat ar trebui să fie cu atât mai mare cu cât numărul copiilor 
participanţi este mai mare, ca şi în programul din cadrul şcolilor de încurajare a consumului 
de lapte.  Ar trebui să existe posibilitatea ca fondurile nealocate în statele membre care nu au 
dorit să ia parte la program să fie redistribuite altor state membre. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 103ga – alineatul 1
Regulament (CE) nr. 1234/2007
Subsecţiunea II articolul 103ga alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În condiţiile care urmează a fi
determinate de Comisie, începând cu anul 
şcolar 2009/2010, se acordă un ajutor 

1. În condiţiile care urmează a fi 
determinate de Comisie, începând cu anul 
şcolar 2009/2010, se acordă un ajutor 
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comunitar în vederea aprovizionării 
instituţiilor de învăţământ cu anumite 
produse din sectorul fructelor şi legumelor, 
al fructelor şi legumelor prelucrate şi al 
bananelor destinate elevilor, precum şi în 
vederea eventualei acoperiri a costurilor 
legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare şi 
evaluare. 

comunitar în vederea aprovizionării 
instituţiilor de învăţământ cu anumite 
produse, selectate de către Comisie, din 
sectorul fructelor şi legumelor, al fructelor 
şi legumelor prelucrate şi al bananelor 
destinate elevilor, ce urmează a fi stabilite 
în detaliu de către statele membre, precum 
şi în vederea eventualei acoperiri a 
costurilor legate de logistică, distribuire, 
echipamente, comunicare, monitorizare şi 
evaluare.

Or. da

Justificare

Statele membre trebuie să poată decide care produse pot fi incluse în programul de 
încurajare a consumului de fructe desfăşurat în cadrul şcolilor de pe teritoriul lor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 103ga – alineatul 2
Regulament (CE) nr. 1234/2007
Subsecţiunea II articolul 103ga alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Statele membre care doresc să participe 
la program elaborează în prealabil o 
strategie, la nivel naţional sau regional, 
pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Acestea prevăd, de asemenea, măsuri 
adiacente necesare pentru ca programul să 
fie eficient. La fel ca în cadrul 
programului de încurajare a consumului 
de lapte, statele membre pot solicita 
părinţilor să contribuie la cofinanţarea 
programului la nivel naţional.

Or. da

Justificare

Statele membre sunt cele care trebuie să stabilească modul în care se realizează cofinanţarea 
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naţională.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 103ga – alineatul 3
Regulament (CE) nr. 1234/2007
Subsecţiunea II articolul 103ga alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ajutorul comunitar menţionat la 
alineatul (1):

(a) nu depăşeşte 90 milioane EUR pe an 
şcolar,

(b) nu depăşeşte 50 % din costurile de 
aprovizionare şi costurile asociate 
menţionate la alineatul (1) sau 75 % din 
astfel de costuri în regiunile eligibile în 
cadrul obiectivului de convergenţă,

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

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

Obiectivul de convergenţă înseamnă 
obiectivul acţiunii pentru statele membre şi 
pentru regiunile cel mai puţin dezvoltate în 
conformitate cu legislaţia comunitară care 
reglementează Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune pentru 
perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 
2013.

3. Ajutorul comunitar menţionat la 
alineatul (1):

(a) nu depăşeşte 360 milioane EUR pe an 
şcolar,

(b) nu depăşeşte 50 % din costurile de 
aprovizionare şi costurile asociate 
menţionate la alineatul (1) sau 75 % din 
astfel de costuri în regiunile eligibile în 
cadrul obiectivului de convergenţă,

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

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

Obiectivul de convergenţă înseamnă 
obiectivul acţiunii pentru statele membre şi 
pentru regiunile cel mai puţin dezvoltate în 
conformitate cu legislaţia comunitară care 
reglementează Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune pentru 
perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 
2013.

Or. da
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Justificare

Pentru a crea programe consistente de încurajare a consumului de fructe în şcoli şi a obţine 
rezultatele dorite în materie de alimentaţie, fondurile comunitare alocate trebuie crescute.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Mult prea puține fructe și legume sunt consumate în cadrul UE în raport cu recomandările 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) de un minim de 400 grame pe zi; mai mult, 
consumul este în scădere. În același timp se poate observa o epidemie de obezitate în rândul 
copiilor; se estimează că există 22 de milioane de copii supraponderali în cadrul UE, dintre 
care 5,1 milioane sunt considerați a suferi de obezitate severă.

O alimentație bogată în fructe și legume reduce riscul unui mare număr de boli și previne 
obezitatea și obezitatea severă. Obiceiurile alimentare se stabilesc în copilărie și s-a observat 
că acei copii care se obișnuiesc să consume multe fructe și legume continuă să facă acest 
lucru și când ajung adulți.

În anul 2007 organizarea pieței de fructe și legume a suferit o reformă fundamentală în sensul 
unei orientări mai accentuate către piaţă, aliniind-o astfel cu restul politicii agricole comune 
europene modernizate. Responsabilitatea pentru prevenirea și gestionarea crizelor revine 
organizațiilor producătoare, ajutorul pentru export și pentru procesare a fost îndepărtat, iar 
fructele și legumele sunt acum complet integrate în sistemul de plată unică. Cu alte cuvinte, 
cererea este cea care determină oferta. Odată cu reformarea organizării pieței de fructe și 
legume s-a decis în mod unanim să se răspundă scăderii consumului de fructe și legume. O 
cerere ridicată va avea un efect pozitiv în primul rând asupra sănătăţii publice, dar va fi 
benefică și agricultorilor europeni producători de fructe și legume.

Aspectul legat de sănătate este motivul cel mai important pentru instituirea unui program de 
încurajare a consumului de fructe în UE.

BUGET

Obezitatea predispune la un risc ridicat de apariţie a bolilor cardiovasculare, diabetului, 
hipertensiunii arteriale și a unor forme de cancer. Aceste boli constituie una dintre cele mai 
mari amenințări la sănătatea publică, iar costul tratamentului reprezintă o parte importantă a 
bugetului alocat sănătății în statele membre. În evaluarea sa de impact, Comisia face referire 
la două dintre prea puținele studii realizate cu scopul de a evidenţia legătura dintre cheltuielile 
în domeniul sănătății și consumul redus de fructe și legume. Privite din această perspectivă, 
cheltuielile făcute în vederea aplicării programului de încurajare a consumului de fructe în 
școli ar trebui văzute de fapt ca o economie la bugetul statelor membre dedicat sănătății, ceea 
ce conduce la un efect pozitiv în primul rând asupra sănătății publice, dar și asupra economiei 
europene. Până când se va atinge un consum zilnic de 600 grame, ceea ce reprezintă cantitatea 
recomandată de mai mulți experți pentru persoanele de la vârsta de 11 ani în sus, sfatul ar 
trebui să fie: cu cât se consumă mai multe fructe și legume, cu atât mai mari vor fi economiile 
făcute. Prevenirea este mai ieftină decât tratamentul.
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Comisia propune alocarea a 90 de milioane de euro din bugetul comunitar. Aceasta 
corespunde unui fruct - o zi pe săptămână, timp de treizeci de săptămâni pe an, pentru copiii 
de la șase la zece ani. Statele membre pot suplimenta și extinde acest plan, dar ajutorul în 
cauză nu poate înlocui planurile permanente deja existente.

Pentru a obține din plin beneficiile unui plan de introducere a fructelor în școli, trebuie făcută 
o alocare de fonduri mult mai mare. Un singur fruct pe săptămână nu este suficient nici pentru 
a schimba obiceiurile alimentare, nici pentru a obține vreun efect asupra sănătății publice. Un 
astfel de plan ar trebui să constea într-o porție de fructe pentru fiecare elev în fiecare zi și nu 
doar pentru școlarii cu vârste cuprinse între șase și zece ani, astfel cum propune Comisia.

Pentru a putea cuprinde diferitele tradiții și planuri deja existente în cadrul UE, un plan de 
introducere a fructelor în școli trebuie să fie suficient de flexibil pentru a se putea ajusta 
condițiilor locale, regionale sau naționale. Această flexibilitate trebuie să se extindă și în 
domeniul co-finanțărilor naționale, unde va fi la latitudinea fiecărui stat membru să decidă 
modul de finanțare a contribuției la nivel național (din bugetul național, regional sau local, 
prin plată din partea părinților etc.).

LAPTELE ȘI FRUCTELE ÎN ȘCOLI

Timp de mai bine de 30 de ani au fost acordate diferite forme de ajutor din partea UE în 
vederea distribuirii de lapte școlarilor. În anul școlar 2006-2007 au fost distribuite 305 000 de 
tone de lapte în școli din 22 de state membre, la care UE a contribuit cu mai multe de 50 de 
milioane de euro. Normele cu privire distribuirea de lapte în școli au fost simplificate, iar 
categoriile de produse au fost extinse pentru ca statele membre să poată alege promovarea 
produselor lactate sărace în grăsimi, planul devenind astfel nutrițional.

Nu există un plafon bugetar în ceea ce privește distribuirea de lapte în școli, ci doar un plafon 
cantitativ de 0,25 litri de lapte/elev/zi. Astfel, cu cât există mai mulți participanți, cu atât 
ajutorul alocat este mai mare. Este de dorit un sistem corespunzător pentru planul de 
introducere a fructelor în școli, în cadrul căruia ar trebui stabilită o cantitate de o porție de 
fructe sau legume/elev/zi.

Este satisfăcător să se constate folosirea bogatei experiențe dobândite de Comisie din planul 
de distribuire a laptelui în școli.

În încheiere, raportorul îndeamnă Comisia să țină la curent Parlamentul European cu privire la 
lista produselor aprobate la nivel comunitar pentru a fi incluse în programul de încurajare a 
consumului de fructe în școli.
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