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На 6 февруари 2014 г. Европейският парламент и на 19 февруари 2014 г. Съветът решиха, в 
съответствие с член 43 и член 304 от ДФЕС, да се консултират с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 
по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, 
банани и мляко в учебните заведения“ 
COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD). 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
19 юни 2014 г. 
 
На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 9 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с единодушие, 
със 185 гласа „за“, и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК подкрепя създаването на обща правна и финансова рамка за схемите на ЕС за 

предлагане на плодове и на мляко в училищата, които досега се прилагаха и 
финансираха поотделно. 

 
1.2 ЕИСК особено приветства значителното укрепване на образователното измерение на 

бъдещата програма, което при пълно оползотворяване на потенциала му може да бъде 
решаващо важен принос в борбата срещу увеличаващото се затлъстяване сред децата и 
срещу разхищението на храни. 

 
1.3 ЕИСК очаква решително намаляване на административната тежест и на 

организационните задължения; на държавите членки следва да бъде предоставена 
достатъчна свобода за техните приоритети и особености. 

 
1.4 ЕИСК препоръчва да се дава изрично преимущество на устойчиви – по възможност 

пресни сезонни и регионални/местни – продукти от Европа. 
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2. Въведение 
 
2.1 В различни периоди бяха създадени съответно самостоятелни европейски програми за 

училищата. Ако първоначално целта беше насърчаването на продажбите, то 
междувременно на преден план излезе здравословното хранене на децата. Схемата за 
предлагане на мляко в училищата беше въведена още през 1977 г. в рамките на общата 
организация на пазара на мляко.Напоследък в нея са участвали приблизително по 
20 млн. деца годишно. Схемата за предлагане на плодове в училищата възникна през 
2007 г. като политически ангажимент в контекста на реформата на общата организация 
на пазара на плодове и зеленчуци; от нея напоследък са се възползвали 8,6 млн. деца. 
Въпреки сходните им цели и целеви групи, за двете програми съществуваха различни 
правни и финансови рамкови условия, както и различия в концепциите и прилагането 
им. Двете програми не бяха напълно оползотворени, като отделните държави членки се 
възползваха от тях в много различна степен. 

 
2.2 Като следствие от категоричната критика от страна на Европейската сметна палата и 

след задълбочена оценка на двете програми за училищата, както и след обществена 
консултация, сега Европейската комисия предлага обща правна и финансова рамка за 
предлагането на плодове и зеленчуци, както и на мляко за децата в училище. 
Предвижда се да бъдат отстранени и други слабости и недостатъци. Преди всичко ще 
се засили образователното измерение на програмите. 

 
2.3 Новата програма ще разполага с предвидения в рамките на общата селскостопанска 

политика до 2020 г. увеличен бюджет за схемите за училищата, т.е. до 230 млн. евро 
годишно (150 млн. евро за схемата за плодове и зеленчуци в училищата и 80 млн. евро 
за схемата за мляко в училищата). 

 
3. Общи бележки 
 
3.1 ЕИСК изрично приветства подпомаганите от ЕС програми за предлагане на 

селскостопански продукти в учебни заведения за деца и юноши. Следва да се 
припомни, че ЕИСК изрази категорична позиция против предишно намерение на 
Европейската комисия (през 1999 г.) за спиране на финансирането от ЕС на програмата 
за мляко в училищата. 

 
3.2 ЕИСК изтъква изключително голямото значение на балансираното хранене в детска и 

училищна възраст. От друга страна, бедността, която се изостри вследствие на 
финансовата и икономическата криза, представлява особено висок риск за храненето 
именно на децата и юношите. Плашещо голям е броят на децата, които ежедневно 
отиват на училище без да са закусили. Както нарастването на затлъстяването, така и 
размерите на разхищението на храни са обществени предизвикателства от най-висша 
степен. 
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3.3 ЕИСК се надява, при все че участието на държавите членки ще продължи да е 
доброволно, новите програми за училищата да се приложат във всички държави членки 
и да бъдат пълноценно използвани. ЕИСК изразява оптимизъм, че по този начин може 
устойчиво да се повиши делът на плодовете, зеленчуците и млечните произведения в 
храненето на децата.  

 
3.4 ЕИСК специално приветства факта, че ЕС поставя по-силен акцент върху 

съпътстващите образователни мерки. В това ЕИСК вижда потвърждение на правотата 
на своите предишни искания. Насърчаването на формиране на по-здравословни 
хранителни навици именно в детската и училищната възраст и подобряването на 
възприятието за селското стопанство и за веригите за производство на храни би 
трябвало да се разглеждат както от държавните равнища, така и от училищата, 
родителите, селското стопанство и хранителната промишленост, гражданското 
общество и медиите като задължение и „общностна задача“, за които всеки може да 
дава своя принос. 

 
3.5 Решаващ фактор за успеха на тези училищни програми са учителите, които за щастие 

проявяват все по-голям интерес и все повече се ангажират с изпълнението им. Особено 
мотивираща за тях може да бъде една допълваща подкрепа за програмите посредством 
допълнителни плащания на национално равнище или от спонсори и чрез създадени от 
гражданското общество сдружения за подпомагане. Последната форма е особено 
желателна в социално проблемни райони. Ето защо ЕИСК подкрепя инициираните от 
Европейската комисия пилотни проекти за социално слаби и нуждаещи се от закрила 
групи. 

 
3.6 Затова ЕИСК категорично подкрепя и предвидените разширени възможности за 

подобряване на възприятието за местното селско стопанство и производство на храни – 
на неговите продукти, на полагания в него труд и на обществeната му полза, например 
чрез създаването на училищни зеленчукови и овощни градини, по време на училищни 
излети или при дегустации на продукти в земеделски стопанства и занаятчийски 
предприятия или чрез придобиване на „свидетелство за здравословно хранене“. ЕИСК 
разглежда като пример за подражание практиката в някои държави членки земеделци 
да доставят мляко директно на училищата и по този начин да бъдат в постоянен 
контакт с децата. 

 
3.7 ЕИСК приветства също така и факта, че евентуално могат да се обсъждат и други 

селскостопански продукти като напр. зехтин или мед, както и въпроси на биологичното 
земеделие. Същото се отнася за въпроси на околната среда или на разхищението на 
храни. ЕИСК препоръчва съпътстващите мерки да бъдат оценявани на много ранен 
етап. 
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3.8 Една програма на ЕС за училищата може да бъде успешна, само ако е съобразена с 
националните и регионалните особености, даденостите в детските градини и 
училищата и с очакванията на децата и родителите. Именно консултациите ясно 
потвърдиха, че твърде големите административни тежести и организационни 
изисквания често предизвикват раздразнение или дори се възприемат като основание за 
оттегляне от участие в досегашните програми за училищата. ЕИСК смята, че е толкова 
по-важно при конкретизирането на новата програма за училищата да могат да се 
постигнат значителни синергийни ефекти. Училищата, участващите предприятия от 
икономиката и администрациите трябва да бъдат значително по-малко натоварени в 
административно и организационно отношение. 

 
3.9 ЕИСК смята за правилна и важна предвидената разширена възможност за подпомагане 

на логистика и съоръжения – напр. за охлаждане на пресни хранителни продукти. 
 
3.10 ЕИСК е на мнение, че е правилно в рамките на програмите за училищата да може да се 

подпомага предлагането на плодове и зеленчуци, включително банани, както и на 
мляко. ЕИСК счита за проблематично ограничаването само до мляко за пиене, но 
препоръчва и занапред да се поддържа разширен спектър от млечни продукти, като се 
вземат предвид хранително-физиологичните и образователните аспекти. ЕИСК 
настоятелно призовава преимуществено да се използват пресни хранителни продукти 
от устойчиво европейско производство. Доколкото това е възможно в рамките на 
програмите, продуктите и дейностите по програмите за училищата би следвало да имат 
сезонен и регионален характер или да са сред защитените от ЕС географски 
наименования за произход или специалитети (ЗГУ и ЗНП). 

 
Брюксел, 9 юли 2014 г. 
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