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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005 om 
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och (EG) nr 1234/2007 om 
upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda 
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma 
organisationerna av marknaden”) i syfte att upprätta ett program för frukt i skolan
(KOM(2008)0442 – C6-…/… – 2008/0146(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0442),

– med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-…/…),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
och yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

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 

(2) Att stabilisera marknaderna, trygga 
livsmedelsförsörjningen och tillförsäkra 
konsumenterna tillgång till varor till 
skäliga priser är några av de mål för den 
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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.

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 ha en klart positiv effekt på 
folkhälsan och 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. da

Motivering

Man bör betona de positiva effekterna av ett program för frukt i skolan på näringsriktig kost 
och folkhälsa. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vidare krävs enligt artikel 152.1 i 
fördraget att ”en hög hälsoskyddsnivå för 
människor ska säkerställas vid utformning 
och genomförande av all 
gemenskapspolitik och alla 
gemenskapsåtgärder”. De uppenbara 
positiva hälsoeffekterna av ett program för 
frukt i skolan är inslag som bör integreras 
med genomförandet av den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

(3) Vidare krävs enligt artikel 152.1 i 
fördraget att ”en hög hälsoskyddsnivå för 
människor ska säkerställas vid utformning 
och genomförande av all 
gemenskapspolitik och alla 
gemenskapsåtgärder”. De uppenbara 
positiva hälsoeffekterna av ett program för 
frukt i skolan är inslag som bör integreras 
med genomförandet av EU:s politiska 
strategier generellt och med den 
gemensamma jordbrukspolitiken i 
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synnerhet.

Or. da

Motivering

Den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara en förebild när det gäller att integrera en hög 
hälsoskyddsnivå i gemenskapens program.

Ändringsförslag 3

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 får 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. 
Gemenskapsfinansieringen reserveras för 
nya program eller utvidgning av befintliga 
program.

Or. da

Motivering

Fruktprogram som redan införts i medlemsstaterna bör inte kunna ersättas av 
gemenskapsprogrammet. Gemenskapsfinansiering bör reserveras för nya program eller 
utvidgning av befintliga program.
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Ändringsförslag 4

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 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. Om en eller flera 
medlemsstater inte utnyttjar 
gemenskapsfinansieringen kan medlen 
överföras och användas i andra 
medlemsstater.

Or. da

Motivering

Ju fler barn som deltar i program, desto större hälsomässiga fördelar. Därför bör mer stöd 
tillhandahållas ju fler barn som deltar, precis som i skolmjölksprogrammet. Outnyttjade 
medel i medlemsstater som inte vill delta bör kunna utnyttjas i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 103ga–stycke 1
Ändring av förordning 1234/2007 – artikel 2 – underavsnitt IIa
Artikel 103ga – stycke 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, 
som ska fastställas av kommissionen, från 
sektorerna för frukt och grönsaker, 
bearbetade produkter av frukt och 
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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.

grönsaker respektive bananer, och de här 
produkterna ska fastställas mer detaljerat 
av medlemsstaterna; gemenskapsstöd ska 
även få ges till vissa därmed 
sammanhängande kostnader för logistik, 
distribution, utrustning, kommunikation, 
uppföljning och utvärdering.

Or. da

Motivering

Medlemsstaterna bör själva kunna fastställa vilka produkter som kan ingå i 
skolfruktsprogrammet och vilka som inte kan göra det.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 103ga–stycke 2
Förordning 1234/2007 – artikel 2 – underavsnitt IIa – artikel 105ga – stycke 1
Artikel 103ga – stycke 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 medlemsstater 
ålägga föräldrarna att betala 
programmets nationella 
medfinansieringsandel.

Or. da

Motivering

Medlemsstaterna får fastställa hur den nationella andelen av medfinansiering ska finansieras.



PE409.729v01-00 10/12 PR\735954SV.doc

SV

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 103ga–stycke 3
Förordning 1234/2007 – artikel 2 – underavsnitt IIa – artikel 105ga – stycke 1
Artikel 103ga – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemenskapsstöd som avses i punkt 1 
får inte

3. Det gemenskapsstöd som avses i punkt 1 
får inte

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

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 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,

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

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

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 
finansiering av redan förekommande 
nationella program för frukt i skolan eller 
för distribution i skolor som även avser 
frukt.

Med konvergensmålet ska avses målet för 
verksamheten till förmån för de minst 
utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna enligt den 
gemenskapslagstiftning som reglerar 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) 
och Sammanhållningsfonden under 
perioden 1 januari 2007 –
31 december 2013.

Med konvergensmålet ska avses målet för 
verksamheten till förmån för de minst 
utvecklade medlemsstaterna och 
regionerna enligt den 
gemenskapslagstiftning som reglerar 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) 
och Sammanhållningsfonden under 
perioden 1 januari 2007 –
31 december 2013.

Or. da

Motivering

Det är nödvändigt att utöka gemenskapsmedlen för att kunna etablera omfattande 
skolfruktsprogram och uppnå de näringsmässiga resultat man önskar.
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MOTIVERING

INLEDNING

Vi äter alltför lite frukt och grönsaker i EU jämfört med WHO:s rekommendation på minst 
400 gram per dag, och dessutom håller konsumtionen på att minska. Samtidigt pågår en 
överviktsepidemi bland barn: man uppskattar att det finns 22 miljoner överviktiga barn i EU, 
och 5,1 miljoner av dem anses vara gravt överviktiga.

Om man konsumerar mycket frukt och grönsaker minskar risken för en lång rad sjukdomar. 
Dessutom förebyggs övervikt och grav övervikt. Matvanorna etableras i barndomen, och barn 
som lär sig äta mycket frukt och grönsaker tycks fortsätta med det som vuxna.

Sektorn för frukt och grönsaker reformerades 2007 i grunden, i riktning mot ökad 
marknadsorientering. Därmed anpassades denna sektor till resten av EU:s moderniserade, 
gemensamma jordbrukspolitik. Ansvaret för att förebygga och hantera kriser ligger hos 
producentorganisationerna, exportstödet och bearbetningsstödet har avskaffats, och frukt- och 
grönsakssektorn är nu fullständigt integrerad i systemet med enhetsstöd. Med andra ord avgör 
efterfrågan utbudet. Med reformen av den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker 
beslutades det enhälligt att vända tendensen med avtagande konsumtion av frukt och 
grönsaker. Ökad efterfrågan kommer först och främst att främja medborgarnas hälsa, men är 
också positiv för de europeiska jordbrukare som producerar frukt och grönsaker.

Hälsoaspekten är den viktigaste orsaken till att inrätta ett EU-program för frukt i skolan.

BUDGET

Övervikt medför ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och vissa 
typer av cancer. De här sjukdomarna utgör ett av de största hoten mot folkhälsan i EU, och 
vårdkostnaderna utgör en tung börda för medlemsstaternas hälsobudgetar. Kommissionen 
hänvisar i sin konsekvensanalys till två av de alltför få undersökningar som gjorts för att 
klargöra sambandet mellan hälsoutgifter och för låg konsumtion av frukt och grönsaker. Mot 
denna bakgrund bör utgifterna för ett program för frukt i skolan ses som en parallell 
inbesparing för medlemsstaternas hälsobudgetar som får en övergripande positiv effekt först 
och främst på folkhälsan, men även på den europeiska ekonomin. Innan man når upp till en 
daglig konsumtion på 600 gram, som flera experter rekommenderar för personer från 11 år 
och uppåt, bör rådet lyda: ju mer frukt och grönsaker, desto större inbesparing. Det är billigare 
att förebygga än att behandla.

Kommissionen föreslår att 90 miljoner euro ska öronmärkas i gemenskapens budget. Detta 
motsvarar en bit frukt en enda dag i veckan under 30 veckor per år, och omfattar barn i åldern 
sex till tio år. Medlemsstaterna kan komplettera och utvidga programmet, men stödet ska inte 
kunna ersätta befintliga, bestående program.
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För att uppnå samtliga positiva effekter av ett program för frukt i skolan måste mycket fler 
resurser anslås. En bit frukt per vecka räcker inte – vare sig för att ändra en matvana eller 
uppnå en effekt på folkhälsan. Ett program för frukt i skolan bör bestå av en portion frukt per 
elev per dag, och bör inte enbart riktas till skolelever i åldern sex till tio år, såsom 
kommissionen föreslår.

För att omfatta de många olika traditioner och system som redan finns i EU bör ett program 
för frukt i skolan vara så flexibelt att det kan anpassas till lokala, regionala och nationella 
förhållanden. Denna flexibilitet bör även omfatta den nationella medfinansieringen, så att 
varje enskild medlemsstat själv får besluta hur det nationella bidraget ska finansieras (via 
nationella, regionala eller lokala budgetar, genom bidrag från föräldrarna etc.).

SKOLFRUKT OCH SKOLMJÖLK

Under mer än 30 år har olika typer av EU-stöd tillhandahållits för att dela ut mjölk till 
skolbarn. Under läsåret 2006/2007 delades 305 000 ton skolmjölk ut i 22 medlemsstater, 
något som fick mer än 50 miljoner euro i EU-stöd. Reglerna om skolmjölk har förenklats och 
produkturvalet utvidgats så att medlemsstaterna kan välja att prioritera mejeriprodukter med 
låg fetthalt. Därmed har programmet blivit näringsriktigt.

Det finns inte något budgettak för utdelning av skolmjölk, bara en volymgräns på 0,25 liter 
mjölk per elev per dag. Detta innebär att ju fler som deltar, dess mer stöd får man. Det är 
önskvärt med ett motsvarande system för skolfruktsprogrammet, där man skulle kunna 
fastställa en mängdgräns på 1 portion frukt eller grönsaker per elev per dag.

Det är glädjande att kommissionen dragit lärdom av alla de erfarenheter som gjorts med 
skolmjölksprogrammet.

Slutligen vill föredraganden uppmana kommissionen att hålla Europaparlamentet underrättat 
om förteckningen över produkter som gemenskapen godkänt för att ingå i 
skolfruktsprogrammet.
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