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NÁVRHY 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. konstatuje, že plýtvání potravinami způsobuje řada faktorů a že tento problém se 

vyskytuje na všech stupních řetězce, ať se jedná o výrobu, zpracování, uvádění na trh, 

dopravu, nebo spotřebu, a že tyto stupně mají stejnou odpovědnost za přijetí příslušných 

opatření; trvá proto na tom, že je třeba zlepšit komunikaci mezi všemi aktéry 

potravinového řetězce, zejména mezi dodavateli a distributory, aby nabídka odpovídala 

poptávce; 

2. vyzývá všechny strany podílející se na potravinových výrobních, dodavatelských 

a spotřebitelských řetězcích, aby využívaly různé osvědčené postupy a výměnu informací 

a zkušeností, pokud jde o účinná opatření členských států EU v boji proti potravinovým 

ztrátám a při prevenci plýtvání potravinami na různých stupních potravinových výrobních, 

dodavatelských a spotřebních řetězců; vyzývá Komisi, aby předložila návrh příslušných 

pokynů vycházejících z ověřených údajů a osvědčených postupů; 

3. zdůrazňuje, že živobytí zemědělců závisí na umísťování jejich produktů na trhu za 

spravedlivých podmínek a za výdělečné ceny a že ztráta produkce na úrovni 

zemědělského podniku, včetně ztráty produkce v důsledku extrémních nebo neobvyklých 

klimatických podmínek, škod během přírodní katastrofy nebo zničení produkce kvůli 

ztrátě trhu nebo nízkým cenám, znamená pro zemědělce ztrátu investic a příjmu; 

poukazuje v této souvislosti na skutečnost, že volatilita cen na zemědělských trzích se 

dotýká produkce a příjmů zemědělců a může vést k vyhazování potravin a že je proto 

třeba v rámci SZP vytvořit vhodné nástroje k řešení volatility cen; 

4. zdůrazňuje, že Komise a členské státy by měly především vést konzultace s klíčovými 

účastníky – včetně zemědělského odvětví – a provádět posouzení dopadu u všech 

navrhovaných opatření, která mají zabránit plýtvání potravinami v Unii; 

5. zdůrazňuje, že je třeba provést průřezovou analýzu plýtvání potravinami, neboť se dotýká 

zároveň několika politik, například zemědělství, rybolovu, bezpečnosti potravin, životního 

prostředí, sociálních věcí a daňové politiky; trvá proto na tom, že je třeba lépe 

harmonizovat různé politiky a zajistit případně, aby omezení plýtvání potravinami bylo 

prioritou stávajících politik; zdůrazňuje, že boj proti plýtvání potravinami by neměl 

ohrozit bezpečnost potravin a normy v oblasti životního prostředí, ani normy týkající se 

ochrany zvířat, zejména jejich zdraví a dobrých životních podmínek; 

6. poukazuje na skutečnosti uvedené ve zvláštní zprávě Evropského účetního dvora „Boj 

proti plýtvání potravinami: příležitost pro EU jak zlepšit účinné využívání zdrojů 

v potravinovém řetězci“, která zdůrazňuje, že opatření Komise, pokud jde o plýtvání 

potravinami, byla dosud rozdrobená a nedůsledná, přičemž poukazuje na nedostatky, jako 

je přesunutí závazku členských států vykazovat plýtvání potravinami na později 

a odložení lhůty pro přijetí prováděcího aktu, který by stanovil společnou metodiku pro 

měření potravinového odpadu; 

7. zdůrazňuje, že Komise dosud neprovedla studii ke stanovení dopadu různých reforem na 
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objem zemědělské produkce a jejich dopadu na plýtvání potravinami, a vyzývá proto 

Komisi, aby problém plýtvání potravinami začlenila do své budoucí rozvojové politiky 

a do provádění SZP; 

8. vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích politikách jasně odlišila plýtvání potravinami 

způsobené chováním spotřebitelů, které může být omezeno prostřednictvím vhodných 

iniciativ a osvětových kampaní, a potravinovými ztrátami, které jsou v prvovýrobě 

nevyhnutelné, protože jsou způsobeny vyšší mocí, například bouřkami; 

9. vítá nedávné zřízení platformy EU věnované potravinovým ztrátám a plýtvání 

potravinami, která účastníkům umožňuje sdílet informace o optimálním využití 

zmetkových potravin a vedlejších produktů z potravinového řetězce pro výrobu krmiv a 

o jeho významu pro prvovýrobu; vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla podrobný 

harmonogram probíhajících opatření a stanovených cílů, stejně jako zprávu o pokroku 

dosaženém v oblasti společné metodiky a o možnostech darování, a vyzývá Komisi, aby 

zpřístupnila postupy platformy EU věnované potravinovým ztrátám a plýtvání 

potravinami ve 24 jazycích EU; 

10. klade důraz na iniciativy obsažené v akčním plánu pro oběhové hospodářství pokrývající 

opatření pro zřízení platformy pro finanční podporu, která by měla přilákat investice 

a inovace zaměřené na snížení ztrát, a pokyny určené členským státům pro přeměnu 

určitých potravinových ztrát nebo zemědělských vedlejších produktů na energii;  

11. zdůrazňuje, že potřeby v oblasti energie by měly být naplněny díky využití odpadu 

a vedlejších produktů, které nejsou využitelné v žádném jiném procesu na vyšším stupni 

hierarchie způsobů nakládání s odpady; 

12. žádá Komisi, aby uznala úlohu, kterou hrají veřejné agentury poskytující služby obecného 

zájmu v rámci zpracování odpadů a v úsilí o boj proti plýtvání potravinami a úsilí 

podniků, například malých a středních podniků, které přímo přispívají k oběhovému 

hospodářství; 

13. zdůrazňuje, že plýtvání potravinami má rozsáhlé důsledky pro životní prostředí, přispívá 

ke změně klimatu a znamená plýtvání omezenými zdroji, např. půdou, energií a vodou; 

14. bere na vědomí potenciál optimálního využití nevyhnutelně znehodnocených nebo 

vyhozených potravin a vedlejších produktů potravinového řetězce, zejména živočišného 

původu, při produkci krmiv, recyklaci organického materiálu a produkci pomocných 

půdních látek a upozorňuje na jejich význam pro prvovýrobu;  

15. žádá Komisi, aby provedla analýzu právních překážek, které brání využití zmetkových 

potravin při produkci krmiv, a aby podporovala výzkum v této oblasti a zároveň kladla 

důraz na potřebu zvýšené sledovatelnosti, souladu s normami biologické bezpečnosti a na 

využívání oddělování a technik zpracování, které snižují riziko pro bezpečnost potravin 

téměř na nulu; 

16. vyzývá k zavedení hierarchie způsobů nakládání s potravinovým odpadem 

prostřednictvím právních předpisů EU s jasným zaměřením na předcházení vzniku tohoto 

odpadu; zdůrazňuje, že předcházení vzniku odpadu je v hierarchii způsobů nakládání 

s potravinovým odpadem nejvyšší prioritou; konstatuje, že za tímto využitím následuje 



 

AD\1120252CS.docx 5/12 PE595.767v02-00 

 CS 

použití pro účely lidské stravy a teprve poté jako krmiva pro zvířata, kompostování 

a anaerobní rozklad, tj.: 

 a) předcházení vzniku; 

 b) záchrana použitelných potravin, upřednostnění použití pro lidskou spotřebu před 

použitím jako krmiva a přepracování na nepotravinové výrobky; 

 c) organická recyklace; 

 d) využití energie; 

 e) likvidace; 

17. bere na vědomí potenciál optimálního využití vyřazených potravin a vedlejších produktů 

potravinového řetězce při produkci krmiv a jeho význam pro prvovýrobu, ale zdůrazňuje, 

že je třeba využívat hierarchii způsobů zpracování odpadů a zajistit zvýšenou 

sledovatelnost; 

18. zdůrazňuje, že je důležité spojovat zemědělce v družstvech nebo profesních organizacích 

s cílem snížit potravinové ztráty zlepšováním jejich znalosti trhů, účinnějším plánováním, 

využitím úspor z rozsahu a zlepšením schopnosti zemědělců uvádět své produkty na trh; 

19. zdůrazňuje význam spolupráce, například prostřednictvím organizací producentů nebo 

jiných subjektů, mimo jiné meziodvětvových organizací a družstev, pokud jde o snazší 

přístup k financování inovací a investice do zpracovatelských technologií, jako je 

případné kompostování a anaerobní digesce nebo další zpracování produktů, které by 

mohly zemědělcům umožnit přístup k novým výrobkům, trhům a zákazníkům; poukazuje 

v této souvislosti na to, že odvětvové organizace a využívání smluv vedou k lepšímu 

řízení výroby a účinnějším opatřením proti plýtvání potravinami; považuje za zásadní, aby 

se takto postupovalo na místní nebo regionální úrovni s cílem respektovat zásadu 

blízkosti; 

20. poukazuje na výhody spolupráce a digitalizace, které umožňují lepší přístup k údajům 

a prognózám poptávky a rozvíjení výrobních programů pro zemědělce s předstihem, což 

jim umožňuje lépe přizpůsobit produkci poptávce, lépe ji koordinovat s jinými částmi 

potravinového řetězce a minimalizovat plýtvání; s ohledem na problémy spojené se 

snižováním množství potravinového odpadu zdůrazňuje, že je třeba podporovat efektivní 

využívání potravinového odpadu, například v rámci biohospodářství; 

21. zastává názor, že aby nabídka výrobků lépe odpovídala poptávce, měla by pravidla pro 

označování poskytující vhodné informace o původu složek, o výrobě a použitých 

technikách zpracování umožňovat spotřebitelům informovanější nákup, a nepřímo tak 

ovlivňovat rovněž výrobní faktory, což by mělo pozitivní dopad na životní prostředí, 

hospodářství a sociální oblast; 

22. žádá Komisi a členské státy, aby poskytly dodatečné pobídky pro předcházení plýtvání 

potravinami; 

23. žádá Komisi a členské státy, aby zemědělce a spotřebitele lépe informovaly o účinnějším 
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řízení energetických, vodních a přírodních zdrojů v potravinovém řetězci s cílem 

významně snížit plýtvání zdroji a potravinami a omezit vstupní náklady a plýtvání 

živinami a zvýšit inovace a udržitelnost zemědělských systémů; 

24. domnívá se, že je třeba zintenzivnit výzkum a osvětu, aby se zabránilo plýtvání 

potravinami v prvovýrobě a aby se plýtvání zdroji v zemědělské výrobě, zpracování nebo 

distribuci potravin nahradilo postupy, které budou šetrné vůči životnímu prostředí; 

25. zdůrazňuje, že aby se plýtvání potravinami omezilo na naprosté minimum, měli by 

zemědělci být v takové technické a hospodářské situaci, která jim umožní využívat jejich 

produkty způsobem co nejúčinněji využívajícím zdroje; 

26. domnívá se, že je třeba zintenzivnit spolupráci producentů a více využívat organizace 

producentů s cílem umožnit a podpořit přístup k sekundárním tržním příležitostem a jiným 

odbytištím a alternativní využití potravinových nadbytků, které by jinak byly zaorány zpět 

do půdy nebo vyhozeny, přičemž je třeba upřednostňovat lidskou spotřebu, např. prodej 

v nižší třídě pro účely výroby zpracovaných potravin a prodej na místních trzích; 

27. konstatuje, že ty produkty, které mohu být dále využity pro nepotravinářské účely, 

například do krmiv, zemědělských hnojiv nebo pro kompostování a výrobu energie, by 

měly být jasně odlišeny od výrobků považovaných za odpad, aby se nebránilo jejich 

dalšímu využití; 

28. bere na vědomí riziko kontaminace vstupních potravinových odpadů pro účely 

kompostování a zaorání do půdy plasty a kovy a jejich přenosu do vodních a mořských 

ekosystémů a naléhavě vyzývá, aby tento způsob znečištění byl omezen na minimum; 

připomíná dále, že směrnice o využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství má 

omezit kontaminaci zemědělské půdy na minimum; vyzývá proto k opatrnosti při 

plánování směšování různých typů odpadů a k náležité obezřetnosti; 

29. zdůrazňuje, že projekt FUSIONS poukázal na to, že existuje málo opatření v oblasti 

potravinových ztrát v prvovýrobě, jako je zemědělství, zahradnictví, akvakultura nebo 

rybolov a že to může bránit přesnému posouzení celkového rozsahu plýtvání potravinami 

v Evropě; 

30. konstatuje, že z důvodu různorodosti výrobků a souvisejících postupů a nedostatku jasné 

definice potravinového odpadu je obtížné kvantifikovat plýtvání potravinami a ztráty 

potravin ve fázi prvovýroby; vyzývá Komisi, aby určila a sdělila členským státům 

osvědčené postupy, pokud jde o sběr údajů o ztrátách potravin a potravinovém odpadu 

zemědělských podniků, aniž by byli zemědělci vystaveni další administrativní zátěži nebo 

dalším nákladům; vyzývá Komisi, aby urychleně přijala společnou terminologii a definici 

potravinového odpadu a zohlednila při tom rozlišování plýtvání potravinami 

a potravinových ztrát v odvětví prvovýroby; 

31. je přesvědčen, že iniciativy zemědělců a komunit mohou nabídnout udržitelná, 

z ekonomického hlediska životaschopná řešení a přinést hodnotu produktům, které by se 

jinak zařadily do odpadu, a to vytvořením trhů pro produkty, jež by se z potravinového 

řetězce obyčejně vyloučily, a upozorňuje na potenciál projektů sociálních inovací, jež 

vznikají z podnětu zemědělců a komunit, jako je sběr po sklizni a darování přebytečných 

potravin sdružením zajišťujícím potravinovou pomoc, mezi něž se řadí i potravinové 
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banky; vyzývá Komisi a členské státy, aby tyto praktiky uznávaly a podporovaly je 

v rámci druhého pilíře SZP; 

32. zdůrazňuje, že v zájmu omezení plýtvání ve fázi výroby by se měly k optimalizaci výkonu 

na polích využívat inovativní techniky a technologie a výrobky, které nesplňují tržní 

normy, by se měly přeměňovat ve zpracované zboží; 

33. vyzývá k obnovení účinné politiky, která bude regulovat zemědělské trhy tak, aby se 

zajistil větší soulad mezi poptávkou a nabídkou, a tím se snížil potravinový odpad; 

34. bere na vědomí, že plýtvání a ztráty na úrovni zemědělských podniků vyplývají nejen ze 

specifických požadavků, které na výrobky kladou dodavatelé, ale částečně také z jiných 

restriktivních praktik, jako je rušení objednávek v reakci na změny ve spotřebitelské 

poptávce, nadprodukce v důsledku požadavků na splnění sezónní poptávky a záměrné 

prodávání základních potravin se ztrátou za účelem zvýšení podílu na trhu; upozorňuje na 

to, že je nutná revize obchodních norem kvality a estetiky pro klasifikaci zemědělských 

výrobků; 

35. domnívá se, že je zapotřebí hlubší výzkum a více informací o datech použitelnosti 

zaměřené na každý výrobek a zároveň kroky na podporu a zvýšení konzumace čerstvých 

a nebalených potravin a na redukování dlouhodobých obalů a uskladňování; 

36. zdůrazňuje, že v zájmu snižování plýtvání produkty je důležité upravovat postupy 

distribuce, konzervace a balení na míru každému produktu podle jeho vlastností a podle 

potřeb spotřebitele; 

37. konstatuje, že obchodní normy mohou k potravinovému odpadu přispívat a žádá Komisi, 

aby podpořila výzkum vztahu mezi obchodními normami a potravinovým odpadem; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby společnými silami ovlivňovaly veřejné normy 

Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) a usilovaly o to, 

aby se zamezilo plýtvání zdroji a předcházelo potravinovému odpadu; 

38. konstatuje, že nekalé obchodní praktiky a dumpingové ceny v potravinářském odvětví 

vedou často k prodeji potravin pod jejich skutečnou cenou, což přispívá k většímu 

plýtvání, a že tento levnější prodej je naléhavě nutné zakázat, částečně i proto, aby se 

zvýšilo povědomí spotřebitelů o skutečné hodnotě potravin; 

39. vyzývá Komisi a členské státy, aby co nejrychleji koordinovaly své úsilí a předložily 

rámec pro celoevropské řešení problému nekalých obchodních praktik v potravinovém 

řetězci a aby při tom vycházely z doporučení obsažených v usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 7. června 20161; domnívá se, že vyřešením tohoto problému se zlepší 

pozice zemědělců, kteří v řetězci představují nejslabší článek, a že snížením nadprodukce 

a hromadění přebytků by se mohlo přispět nejen ke stabilizaci cen a ke spravedlivým 

a rentabilním výkupním cenám pro zemědělce, ale také ke snížení jak plýtvání 

potravinami napříč celým řetězcem, tak i ztrát vzniklých v rodinných zemědělských 

podnicích; upozorňuje na to, že spravedlivější platy výrobců by zvýšily hodnotu výrobků, 

což by vedlo ke snížení plýtvání potravinami u konečných článků dodavatelského řetězce; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0247. 
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40. vyzdvihuje význam iniciativ a opatření v oblasti vzdělávání a zvyšování povědomí, 

zejména v sektoru domácností, a vyzývá Komisi a členské státy, aby vybízely k výměně 

osvědčených postupů a podporovaly osvětové kampaně pro veřejnost ohledně hodnoty 

potravin a zemědělské produkce, příčin a důsledků plýtvání potravinami a způsobů, jak jej 

omezit, a zároveň prosazovaly zásady udržitelnosti a solidarity; 

41. vyzývá členské státy, aby podpořily zavedení vzdělávacích programů v oblasti výživy na 

všech vzdělávacích stupních, a vyzdvihuje důležitou úlohu, kterou při poskytování 

informací a pomoci občanům ohledně nejlepších způsobů, jak uchovávat a zpracovávat 

potraviny, předcházet jejich plýtvání a omezovat jej, mají vedle maloobchodníků a médií 

také místní orgány a městské podniky; 

42. upozorňuje na význam, který mají při zvyšování povědomí veřejnosti projekty dodávání 

ovoce, zeleniny a mléka do škol a zejména zavedení povinných doprovodných opatření, 

jako je podpora uvědomělé spotřeby potravin ve vzdělávání, a zdůrazňuje, že těchto 

opatření je důležité využívat k šíření výchovných sdělení o plýtvání potravinami a jeho 

předcházení; 

43. vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále podporovaly projekty a osvětové vzdělávací 

kampaně, které učí děti již v raném věku konzumovat čerstvé, zdraví prospěšné potraviny 

z místní produkce; 

44. vybízí členské státy a Komisi, aby podporovaly místní a ekologické potraviny 

a prosazovaly krátké potravinové řetězce a domácí prodej zemědělských produktů; 

45. zdůrazňuje, že místní a regionální produkty umožňují společně se zemědělskými 

programy podporovanými komunitami vytvoření kratších dodavatelských řetězců, které 

zvyšují normy kvality produktů a podporují sezónní poptávku, což má ze sociálního, 

environmentálního a hospodářského hlediska významný přínos; 

46. domnívá se, že krátké dodavatelské řetězce mohou být klíčovými při snižování 

potravinového odpadu, nadměrného používání obalů a potravinových mílí a při 

zajišťování kvalitnějších potravin a transparentních potravinových řetězců, a mohou tak 

zároveň přispívat k ekonomické životaschopnosti venkovských komunit; 

47. zastává názor, že tomu, aby se stále použitelné potravinové přebytky mohly doručovat 

osobám, které je potřebují, brání v EU ze všeho nejvíce nedostatek, někdy i naprostá 

neexistence kapacit v distribučních kanálech; konstatuje, že charitativním organizacím 

a státním či místním institucím zajišťujícím sociální práce chybí na přepravu a distribuci 

stále použitelných potravin nabízených k charitativním účelům dostatečné materiální či 

lidské zdroje; podotýká, že to platí zejména o nejvíce znevýhodněných regionech; 

48. poukazuje na to, že darování potravin usnadňují finanční prostředky, které EU poskytuje 

například v rámci Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), jenž se využívá 

mimo jiné k financování skladovacích a přepravních zařízení pro organizace zajišťující 

potravinovou pomoc; zastává názor, že členské státy dostatečně nevyužívají příležitostí, 

které se v této oblasti nabízejí; doporučuje, aby se dostupné prostředky při čerpání 

z FEAD s ohledem na výše uvedené přerozdělovaly na dodávky potravinových přebytků; 

podotýká, že hodnota potravin doručených osobám, které je potřebují nejvíce, by se 

přerozdělením prostředků – podle předchozího modelu vypracovaného evropskými 
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charitativními organizacemi – mohla v porovnání se současným využíváním programu 

FEAD až 14krát zvýšit; 

49. konstatuje, že potravinářský průmysl již vyvíjí iniciativy ke snižování potravinového 

odpadu, a to prohloubením spolupráce se sdruženími zajišťujícími potravinovou pomoc 

v celé Evropě, mezi něž se řadí i potravinové banky; 

50. vyzývá členské státy, aby zvážily institucionální a finanční prostředky na podporu 

„sociálních obchodů a supermarketů“; 

51. vyzývá všechny zúčastněné strany, aby více usilovaly o zajištění toho, aby všechny 

potraviny, jimž končí minimální doba trvanlivosti, byly nejdříve darovány na charitativní 

účely; bere však na vědomí, že charitativnímu dárcovství brání ještě řada překážek, 

zejména právní povahy; vyzývá Komisi, aby vyjasnila výklad právních ustanovení, která 

od charitativního dárcovství odrazují;  

52. zdůrazňuje, že využívání zásob a potravin, s nimiž by se jinak plýtvalo, nevylučuje řádné 

řízení dodávek a rozumné řízení potravinového řetězce nutné k tomu, aby systematicky 

nevznikaly strukturální přebytky; 

53. vyzývá Komisi a členské státy, aby bedlivě a bez zbytečného zatěžování malých 

a středních podniků sledovaly darování potravin a zajistily, aby se tyto potraviny 

neodčerpávaly a neprodávaly na alternativních trzích, neboť tak by je nezískaly osoby, 

které je potřebují, a subjekty na trhu by to v důsledku rizika nekalé hospodářské soutěže 

odradilo od dalšího darování; 

54. vyzývá Komisi, aby upřesnila pravidla uplatňování směrnice o DPH v případech 

potravinové pomoci a předložila k této směrnici pozměňovací návrhy, které by 

v souvislosti s darováním potravin výslovně umožňovaly osvobození od daní; vyzývá 

členské státy, aby se řídily doporučeními Komise a stanovily nízkou nebo nule se blížící 

sazbu DPH pro případy darování potravin, jimž končí doba minimální trvanlivosti, nebo 

neprodejných potravin; 

55. zdůrazňuje, že plýtvání potravinami ve fázi výroby může pramenit také z úpadku 

samotného základu zemědělských produktů způsobeného zhoršeným stavem půdy, 

biologické rozmanitosti (snížené opylování) a veškerých přírodních zdrojů a že toto bude 

nutné zohlednit v budoucím rozvoji zemědělství a SZP; 

56. bere na vědomí, že pro zemědělce mají význam přípravky na ochranu rostlin, kterými 

zajišťují, aby byla zachována kvalita plodin a aby kvůli nepříznivým povětrnostním 

vlivům, škůdcům a chorobám nepřicházeli o celé úrody; 

57. domnívá se, že je důležité zajistit v rámci SZP a vnitrostátních politik řádné spravování 

půdy, aby bylo možné omezit ztráty potravin nepřímo způsobené špatně řízeným 

rozvojem měst a infrastruktury či opouštěním zemědělských ploch, které se 

z ekonomického hlediska již nevyplatí obhospodařovat; 

58. poukazuje na skutečnost, že jedním z cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje je snížit 

potravinový odpad do roku 2030; 
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59. znovu upozorňuje na koncept „vodní stopy“ v souvislosti s potravinami a krmivem; 

60. poukazuje na to, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 zahrnuje 

mezi potraviny také vodu, „ která je úmyslně přidávána do potraviny během její výroby, 

přípravy nebo zpracování“, a že voda je klíčovým strategickým zdrojem pro celý 

zemědělsko-potravinářský průmysl; 

61. zdůrazňuje, že plýtvání potravinami zahrnuje, v závislosti na kvalitě, typu a kvantitě vody 

použité pro výroby potravin, i značné plýtvání vodou; 

62. poukazuje na to, že v zemědělství je důležité lépe hospodařit s vodou, vyvíjet systémy 

produkce potravin, které nebudou vodou plýtvat, a zvyšovat bezpečnost vody a potravin 

a zajištění jejich dodávek v oblastech nejvíce ohrožených změnou klimatu; 

63. konstatuje, že množství vyřazených plodin by se mohlo snížit v případě, že by se 

prodávaly blíže spotřebitelům, například na farmářských trzích a ve farmářských 

obchodech, kde jsou kanály pro uvádění produktů na trh krátké a zakoupené produkty jsou 

místní a vyžadují menší míru zpracování; 

64. vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby pro občany EU zahájily osvětovou kampaň 

týkající se závažných hospodářských, sociálních a environmentálních důsledků plýtvání 

potravinami; 

65. poukazuje na to, že při marketingových strategiích typu „1+1 zdarma“ hrozí, že 

spotřebitelé zakoupí více, než potřebují, čímž se zvyšuje riziko plýtvání potravinami, 

kterým ještě nekončí minimální doba trvanlivosti; oceňuje skutečnost, že výrobky, kterým 

končí minimální doba trvanlivosti, někteří maloobchodníci slevují, a domnívá se, že tato 

strategie by se měla stát běžnou praxí.  
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