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Gerbiamas Pirmininke, 

š. m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas susipažino su 

Europos Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėt vaisių ir 

daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, COM(2014) 32. 

Norėčiau Jus informuoti, kad Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas šiuo 

klausimu priėmė nuomonę, kad turėtų būti išlaikytas šiuo metu pagal Pieno vartojimo skatinimo 

produktų asortimentas, jo nemažinant, kad būtų užtikrintas šių paramos schemų veiksmingumas, bei 

šiose programose numatyta pagalba turėtų būti teikiama vadovaujantis bendro finansavimo 

principu, nustatant bendro finansavimo procentinį dydį, o ne kompensuojant tiekiamo produkto 

kainos dalį. 

PRIDEDAMA. Europos reikalų komiteto 2014 m. kovo 26 d. nuomonė dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo 

švietimo įstaigoms pagalbos programos iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir 

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, COM(2014) 32,2 lapai. 

skatinimo mokyklose programą vaikams dalijamų 

Pagarbiai 

Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 
EUROPOS REIKALŲ KOMITETAS 

NUOMONĖ 
DĖL PASIŪLYMO DÉL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO, 
KURIUO DĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ, BANANŲ IR PIENO TIEKIMO ŠVIETIMO 

ĮSTAIGOMS PAGALBOS PROGRAMOS IŠ DALIES KEIČIAMI REGLAMENTAS (ES) 
NR. 1308/2013 IR REGLAMENTAS (ES) NR. 1306/2013, KOM(2014) 32 

2014 m. kovo 26 d. Nr. У-¿ú tø- ÁL U 
Vilnius 

Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetas, 

išnagrinėjęs Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 

kuriuo dėl vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programos iŠ 

dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, Nr. 

COM(2014) 32 (toliau - Pasiūlymas), kuriuo atsižvelgiant į Audito Rūmų rekomendacijas, 

siekiama ne tik pašalinti vidaus problemas, susijusias su programų veikimu, kad padidėtų jų 

efektyvumas ir veiksmingumas, bet ir taikyti vieningesnę politiką, kad būtų užtikrintas ilgalaikių 

programų tikslų įgyvendinimas bei veiksmingas reagavimas į išorės problemas, 

susipažinęs su pieno ir vaisių bei daržovių vartojimo vaikų ugdymo įstaigose skatinimo 

programų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje praktiniais aspektais; 

įvertinęs Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Sveikatos reikalų komiteto 

2014 m. kovo 12 d. išvadoje Nr. 110-Р-4/11 l-P-5 išdėstytą šių komitetų nuomonę dėl Pasiūlymo; 

suprasdamas poreikį geriau tarpusavyje derinti ir koordinuoti Pieno vartojimo skatinimo 

mokyklose ir Vaisių bei daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programas, siekiant Šių 

programų smergijos ir efektyvus valdymo; 

remdamas šiose programose numatytus tikslus - didinti vaisių, daržovių ir pieno vartojimą 

ir ugdyti vaikų sveikos mitybos įpročius; 

ypač palankiai vertindamas didesnį dėmesį programų šviečiamajam aspektui, įtraukiant šį 

aspektą ir į pieno vartojimo mokyklose skatinimo programą, tokiu būdu prisidedant prie jaunimo 

žinių, požiūrio ir prioritetų, susijusių su maistu ir jo šaltiniais, taip pat jo supratimo apie žemės ūkį 

ir jo produktus keitimo, jaunimo teigiamo požiūrio į aplinkos apsaugą, bendrą žemės ūkio politiką 

ir Europos Sąjungą formavimo, 

laikosi nuomonės, kad 
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1. turėtų būti išlaikytas šiuo metu pagal Pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą 

(PVSMP) ir Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (VVSMP) vaikams dalijamų 

sveikos mitybos reikalavimus atitinkančių produktų, ypač pieno ir jo produktų asortimentas, kad 

būtų užtikrintas šių paramos schemų veiksmingumas; 

2. šiose programose numatyta pagalba turėtų būti teikiama vadovaujantis bendro 

finansavimo principu, nustatant bendro finansavimo dydį procentais, o ne kompensuojant 

tiekiamo produkto kainos dalį. 

3. nepritaria deleguotais teisės aktais Europos Komisijai suteiktiems įgaliojimams ir 

pasisako už tai, kad programoms skiriamos ES pagalbos finansavimo lėšos ir konkretūs pagalbos 

dydžiai būtų nustatyti Tarybos reglamentu, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

43 straipsnio 3 dalyje. 

Komiteto pirmininko pavaduotojas 
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