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Pozměňovací návrh 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů o účinnějším
a spravedlivějším maloobchodním trhu 
(A7-0217/2011),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
George Becali

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že každý rok se
v Evropě čím dál větší množství zdravých
a poživatelných potravin – podle určitých 
odhadů až 50 % – ze všech článků 
zemědělsko-potravinářského řetězce 
vyhodí do odpadu,

A. vzhledem k tomu, že každý rok se
v Evropě čím dál větší množství zdravých
a poživatelných potravin – podle určitých 
odhadů až 50 % – ze všech článků 
zemědělsko-potravinářského řetězce,
v některých případech během celé cesty ke 
spotřebiteli, vyhodí do odpadu,

Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle studie 
zveřejněné Komisí dosahuje roční 

B. vzhledem k tomu, že podle studie 
zveřejněné Komisí dosahuje roční 
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produkce potravinového odpadu ve 27 
členských státech zhruba 89 milionů tun, 
což představuje 179 kg na obyvatele, 
přičemž mezi jednotlivými státy a jejich 
částmi existují výrazné rozdíly; zpráva se 
však nezabývá plýtváním v zemědělství na 
úrovni produkce, 

produkce potravinového odpadu ve 27 
členských státech zhruba 89 milionů tun, 
což představuje 179 kg na obyvatele, 
přičemž mezi jednotlivými státy a jejich 
částmi existují výrazné rozdíly; zpráva se 
však nezabývá plýtváním zemědělskými 
produkty, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že podle studie 
zveřejněné Komisí dosahuje roční 
produkce potravinového odpadu ve 27 
členských státech zhruba 89 milionů tun, 
což představuje 179 kg na obyvatele, 
přičemž mezi jednotlivými státy a jejich 
částmi existují výrazné rozdíly; zpráva se 
však nezabývá plýtváním v zemědělství na 
úrovni produkce,,

B. vzhledem k tomu, že podle studie 
zveřejněné Komisí dosahuje roční 
produkce potravinového odpadu ve 27 
členských státech zhruba 89 milionů tun, 
což představuje 179 kg na obyvatele, 
přičemž mezi jednotlivými státy a jejich 
částmi existují výrazné rozdíly; zpráva se 
však nezabývá plýtváním v zemědělství na 
úrovni produkce, či množstvím ulovených 
ryb navrácených do moře; vzhledem
k tomu, že celkové množství 
potravinového odpadu se do roku 2020 
zvýší přibližně na 126 milionů tun (40% 
nárůst), pokud nebudou přijaty další 
preventivní kroky či opatření;

Or. xm

Pozměňovací návrh 5
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že potravinová 
pomoc přidělovaná v rámci programu 
rozdělování potravin nejchudším osobám 
ve Společenství hraje klíčovou úlohu pro 
pomoc mnoha nevládním a charitativním 
organizacím v boji s hladem a podvýživou
v rámci EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje zásadně důležitý 
počáteční krok v boji proti hladu ve světě a 
v omezení tohoto jevu, stejně jako
v zabezpečení zvýšené poptávky podle 
odhadů FAO a zlepšení výživy 
obyvatelstva,

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje zásadně důležitý 
krok pro dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí spojených s bojem proti hladu ve 
světě a v omezení tohoto jevu, stejně jako
v zabezpečení zvýšené poptávky podle 
odhadů FAO a zlepšení výživy 
obyvatelstva, a tedy zlepšení jejich 
zdravotního stavu,

Or. bg

Pozměňovací návrh 7
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že se na základě 
studií organizace FAO předpokládá nárůst 
světové populace ze 7 na 9 miliard do roku 
2050, což bude vyžadovat zvýšení dodávek 
potravin o 70 %,

E. vzhledem k tomu, že se na základě 
studií organizace FAO předpokládá nárůst 
světové populace ze 7 na 9 miliard do roku 
2050, což bude vyžadovat zvýšení dodávek 
potravin minimálně o 70 %,
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Or. nl

Pozměňovací návrh 8
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. konstatuje, že světová produkce obilí 
se zvýšila z 824 milionů tun v roce 1960 
na přibližně 2,2 miliardy tun v roce 2010,
a že tedy každý rok se produkce navyšuje
o 27 milionů tun; pokud bude tento trend 
celosvětové zemědělské produkce 
pokračovat, bude do roku 2050 množství 
představující toto navýšení, úměrné tomu 
současnému, stačit pro obživu celosvětové 
populace; vzhledem k tomu že však ztráty 
po sklizni činí přibližně 14 % celkové 
produkce a dalších 15 % se ztrácí při 
rozdělování a plýtváním domácností, 
mohli bychom získat tři pětiny celkové 
hodnoty představující potřebné navýšení 
potravin do roku 2050 jen tím, pokud 
bychom přestali potravinami plýtvat,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje zásadně důležitý 
počáteční krok v boji proti hladu ve světě a 
v omezení tohoto jevu, stejně jako
v zabezpečení zvýšené poptávky podle 
odhadů FAO a zlepšení výživy 

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje zásadně důležitý 
počáteční krok v boji proti hladu
a podvýživě ve světě a v omezení tohoto 
jevu, stejně jako v zabezpečení tohoto 
nárůstu podle odhadů FAO,
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obyvatelstva, 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje zásadně důležitý 
počáteční krok v boji proti hladu ve světě a 
v omezení tohoto jevu, stejně jako
v zabezpečení zvýšené poptávky podle 
odhadů FAO a zlepšení výživy 
obyvatelstva,

F. vzhledem k tomu, že omezení plýtvání 
potravinami představuje důležitý počáteční 
krok v boji proti hladu ve světě, reakci na 
zvýšení poptávky podle odhadů FAO a pro 
zlepšení výživy obyvatelstva,

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem, k tomu, že méně potravin 
by znamenalo efektivnější využití půdy, 
lepší řízení vodních zdrojů, pozitivní 
dopady pro zemědělský sektor na celém 
světě, a také podporu boje proti podvýživě
v rozvojovém světě,

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Juozas Imbrasas
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že plýtvání 
potravinami má nejen etické, ale také 
hospodářské, environmentální, sociální, 
výživové a zdravotní důsledky,

G. vzhledem k tomu, že plýtvání 
potravinami má nejen etické, hospodářské, 
sociální a výživové důsledky, ale také 
důsledky zdravotní a environmentální, 
neboť nespotřebované hory potravin 
zásadním způsobem přispívají ke 
globálnímu oteplování a potravinový 
odpad je zdrojem metanu, který je jako 
skleníkový plyn jedenadvacetkrát silnější 
než oxid uhličitý,

Or. lt

Pozměňovací návrh 13
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že plýtvání 
potravinami má nejen etické, ale také 
hospodářské, environmentální, sociální, 
výživové a zdravotní důsledky,

G. vzhledem k tomu, že plýtvání 
potravinami má nejen etické, hospodářské, 
sociální a výživové důsledky, ale také 
důsledky zdravotní a environmentální, 
neboť nespotřebované hory potravin 
zásadním způsobem přispívají ke 
globálnímu oteplování a potravinový 
odpad je zdrojem metanu, který je jako 
skleníkový plyn jedenadvacetkrát silnější 
než oxid uhličitý,

Or. lt

Pozměňovací návrh 14
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G а (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gа. vzhledem k tomu, že v rozvojových 
zemích plýtvají spotřebitelé potravinami 
minimálně; a vzhledem k tomu, že 
jakékoli plýtvání potravinami v těchto 
zemích je zaviněno především finančními
a technickými omezeními v celém 
zemědělsko-potravinářském řetězci,

Or. bg

Pozměňovací návrh 15
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že podle nedávných 
studií je s každým kilogramem 
vyprodukovaných potravin vypuštěno do 
ovzduší 4,5 kg CO2; vzhledem k tomu, že 
přibližně 89 milionů tun potravin, jež je
v Evropě ročně vyplýtváno, způsobuje 
vznik 170 milionů tun CO2, což můžeme 
rozdělit následovně: potravinářský 
průmysl 59 milionů tun CO2/rok, 
spotřeba domácností 78 milionů tun 
CO2/rok, další oblasti 33 milionů tun 
CO2/rok; vzhledem k tomu, že na 
produkci 30 % potravin, které nakonec 
nejsou spotřebovány, je potřeba dalších 
50 % vodních zdrojů na zavlažování, 
zatímco na produkci 1 kilogramu 
hovězího masa je potřeba 5-10 tun vody;

Or. it

Pozměňovací návrh 16
Salvatore Caronna
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že ohrožení 
zabezpečení dodávek potravin je zrcadlově 
doplněno problémy bohatého světa, jako 
je obezita, kardiovaskulární nemoci
a rakovina vznikající následkem 
konzumace nadměrného množství tuků
a bílkovin, což vede k tomu, že počet lidí
s nadváhou je stejný jako počet 
podvyživených obyvatel,

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že nedávný úbytek 
faktorů produkce je v rozporu s potřebou 
zvýšit dodávky potravin v EU,

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H а (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hа. vzhledem k tomu, že výměna 
osvědčených postupů na evropské
i mezinárodní úrovni i poskytnutí pomoci 
rozvojovým zemím mají pro celosvětový 
boj s plýtváním potravinami zásadní 
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význam,

Or. bg

Pozměňovací návrh 19
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že k plýtvání 
potravin dochází ve všech článcích 
zemědělsko-potravinářského řetězce od 
fáze zemědělské výroby až po fáze 
skladování, zpracování, distribuce, správy
a spotřeby,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že odpovědnost za 
zabezpečení potravin náleží primárně 
činitelům v zemědělsko-potravinářském 
řetězci,

J. vzhledem k tomu, že odpovědnost za 
zabezpečení potravin a boj proti plýtvání 
potravinami, kde je možné se mu vyhnout, 
náleží primárně činitelům v zemědělsko-
potravinářském řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že některé členské 
státy zakazují prodej potravin za nižší než 
nákladovou cenu, čímž maloobchodníky 
zbavují možnosti prodat ke konci dne 
spotřebitelům zbývající čerstvé potraviny 
levněji, a přispívají tak k dalšímu plýtvání
v zemědělsko-potravinářském řetězci,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že fórum na vysoké 
úrovni pro lepší fungování potravinového 
řetězce a kulatý stůl o udržitelné spotřebě
a výrobě pracují na zlepšení efektivity
a udržitelnosti celého zemědělsko-
potravinářského řetězce,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se opírá o přesvědčení, že zajišťování 
potravin je základním právem lidstva, které 
se uskutečňuje prostřednictvím stálé 
dostupnosti a požívání zdravé, přiměřené
a hodnotné stravy a přístupu k ní; 

1. se opírá o přesvědčení, že zajišťování 
potravin je základním právem lidstva, které 
se uskutečňuje prostřednictvím stálé 
dostupnosti a požívání zdravé, přiměřené
a hodnotné stravy a přístupu k ní; 
zdůrazňuje, že světová produkce potravin 



AM\878952CS.doc 13/47 PE472.283v02-00

CS

je podmíněna řadou faktorů, včetně 
vyčerpatelnosti přírodních zdrojů 
vzhledem ke zvyšující se celosvětové 
populaci a omezeného přístupu
k potravinám pro nejzranitelnější vrstvy 
obyvatel;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
George Becali

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. se opírá o přesvědčení, že zajišťování 
potravin je základním právem lidstva, které 
se uskutečňuje prostřednictvím stálé 
dostupnosti a požívání zdravé, přiměřené
a hodnotné stravy a přístupu k ní; 

1. se opírá o přesvědčení, že zajišťování 
potravin je základním právem lidstva, které 
se uskutečňuje prostřednictvím stálé 
dostupnosti a požívání zdravé, dostatečné, 
přiměřené a hodnotné stravy a přístupu
k ní;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann, Anna Maria Corazza Bildt

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. s ohledem na potřebu zajistit užívání 
vhodných materiálů pro balení
a uchovávání potravin, které neohrozí 
zdraví nebo životnost produktu;

Or. it
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Pozměňovací návrh 26
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž 
cílem je zvýšit účinnost zemědělsko-
potravinářského řetězce a naléhavě řešit
problém plýtvání potravinami v celém 
dodavatelském řetězci; vyzývá je, aby tyto 
dva aspekty v rámci evropského 
politického programu upřednostňovaly;

2. žádá Radu, Komisi, členské státy
a zúčastněné strany zemědělsko-
potravinářského řetězce, aby naléhavě 
řešily problém plýtvání potravinami
v celém dodavatelském řetězci a aby 
vytvořily pokyny a podpořily způsoby pro 
zlepšení účinnosti zemědělsko-
potravinářského řetězce odvětví po 
odvětví, a vyzývá je, aby toto
upřednostňovaly v rámci evropského 
politického programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž 
cílem je zvýšit účinnost zemědělsko-
potravinářského řetězce a naléhavě řešit 
problém plýtvání potravinami v celém 
dodavatelském řetězci; vyzývá je, aby tyto 
dva aspekty v rámci evropského 
politického programu upřednostňovaly;

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž 
cílem je zvýšit účinnost zemědělsko-
potravinářského řetězce a naléhavě řešit 
problém plýtvání potravinami v celém 
dodavatelském řetězci; vyzývá je, aby tyto 
dva aspekty v rámci evropského 
politického programu upřednostňovaly;
v této souvislosti žádá Komisi, aby 
informovala o probíhající práci fóra na 
vysoké úrovni pro lepší fungování 
potravinového řetězce a kulatého stolu
o udržitelné spotřebě a výrobě potravin i 
s ohledem na doporučení ohledně boje
s plýtváním potravinami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 28
George Becali

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž 
cílem je zvýšit účinnost zemědělsko-
potravinářského řetězce a naléhavě řešit 
problém plýtvání potravinami v celém 
dodavatelském řetězci; vyzývá je, aby tyto 
dva aspekty v rámci evropského 
politického programu upřednostňovaly; 

2. žádá Radu, Komisi a členské státy, aby 
povzbuzovaly k přijímání iniciativ, jejichž 
cílem je zvýšit účinnost zemědělsko-
potravinářského řetězce a naléhavě řešit 
problém plýtvání potravinami v celém 
dodavatelském a spotřebitelském řetězci; 
vyzývá je, aby tyto dva aspekty v rámci 
evropského politického programu 
upřednostňovaly; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že se 
každý den se značným množstvím jídla 
zachází jako s odpadem i přesto, že je zcela 
poživatelné, což má znepokojující 
důsledky z potravinového, 
environmentálního, sociálního
i hospodářského hlediska; vyzývá tudíž 
Komisi, aby provedla rozbor příčin
a důsledků toho, že se v Evropě 
každoročně vyplýtvá a vyhodí zhruba 50 
% vyprodukovaných potravin, 
vypracovala přesný odhad množství, které 
se vyplýtvá, a zhodnotila hospodářské, 
environmentální, výživové a sociální 

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že se 
každý den se značným množstvím jídla 
zachází jako s odpadem i přesto, že je zcela 
poživatelné, což má znepokojující 
důsledky z potravinového, 
environmentálního, hospodářského
i etického hlediska; vyzývá tudíž Komisi, 
aby provedla zhodnocení hospodářských, 
environmentálních a výživových dopadů 
plýtvání potravinami; rovněž vyzývá 
Komisi, aby vypracovala konkrétní 
opatření pro omezení plýtvání potravinami 
na polovinu do roku 2025 a také pro 
předcházení produkci potravinového 
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dopady; rovněž vyzývá Komisi, aby 
vypracovala konkrétní opatření pro 
omezení plýtvání potravinami na polovinu 
do roku 2025 a také pro předcházení 
produkci potravinového odpadu;

odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že se 
každý den se značným množstvím jídla 
zachází jako s odpadem i přesto, že je zcela 
poživatelné, což má znepokojující 
důsledky z potravinového, 
environmentálního, sociálního
i hospodářského hlediska; vyzývá tudíž 
Komisi, aby provedla rozbor příčin
a důsledků toho, že se v Evropě 
každoročně vyplýtvá a vyhodí zhruba 50 
% vyprodukovaných potravin, vypracovala 
přesný odhad množství, které se vyplýtvá,
a zhodnotila hospodářské, environmentální, 
výživové a sociální dopady; rovněž vyzývá 
Komisi, aby vypracovala konkrétní 
opatření pro omezení plýtvání potravinami 
na polovinu do roku 2025 a také pro 
předcházení produkci potravinového 
odpadu;

3. vyjadřuje znepokojení nad tím, že se 
každý den se značným množstvím jídla 
zachází jako s odpadem i přesto, že je zcela 
poživatelné, což má znepokojující 
důsledky z potravinového, 
environmentálního, sociálního
i hospodářského hlediska; vyzývá tudíž 
Komisi, aby provedla rozbor příčin
a důsledků toho, že se v Evropě 
každoročně vyplýtvá značná část
vyprodukovaných potravin, vypracovala 
přesný odhad množství, které se vyplýtvá,
a zhodnotila hospodářské, environmentální, 
výživové a sociální dopady; rovněž vyzývá 
Komisi, aby vypracovala konkrétní 
opatření pro omezení plýtvání potravinami 
na polovinu do roku 2025 a také pro 
předcházení produkci potravinového 
odpadu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá Radu, Komisi, členské státy
a zúčastněné strany zemědělsko-
potravinového řetězce, aby společně 
pracovaly na vývoji systému mapování 
zdrojů a prováděly politiku podpory 
účinnosti zdrojů během celého životního 
cyklu potravinových produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. žádá Komisi, aby zhodnotila dopad 
politiky vymáhání v oblasti plýtvání 
potravinami; doufá, že bude přijata 
politika vymáhání právních předpisů
v oblasti nakládání s odpady ve všech 
článcích zemědělsko-potravinového 
řetězce s použitím zásady „znečišťovatel 
platí“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poznamenává, že k plýtvání 
potravinami dochází z různých důvodů, 
jako je nadprodukce, špatné zacílení 
produktu (nepřiměřená velikost či tvar), 
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poničení produktu nebo obalu, normy 
uvádění výrobků na trh (problémy se 
vzhledem nebo vady obalů) či špatné 
řízení zásob a marketingových strategií; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že abychom co nejvíce 
omezili plýtvání potravinami, je třeba 
zapojit všechny zúčastněné strany 
zemědělsko-potravinového řetězce
a zaměřit se v jednotlivých odvětvích na 
různé příčiny plýtvání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní 
opatření na evropské úrovni za účelem 
zlepšení účinnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví; ;

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
význam výměny osvědčených postupů na 
evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví; 

Or. nl
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Pozměňovací návrh 36
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví; 

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví, nejprve prostřednictvím podpory 
přímých vztahů mezi producenty
a spotřebiteli a zkrácením zemědělsko-
potravinářského dodavatelského řetězce; 

Or. lt

Pozměňovací návrh 37
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví;

4. považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví a zlepšit koordinaci mezi 
členskými státy, aby se zamezilo plýtvání 
potravinami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
George Becali

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. . považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské úrovni za účelem zlepšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
odvětví;

4. . považuje za nutné omezit plýtvání 
potravinami v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
nutnost přijmout koordinovanou strategii, 
po níž budou následovat konkrétní opatření 
na evropské a vnitrostátní úrovni za 
účelem zlepšení účinnosti zemědělsko-
potravinářského odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Salvatore Caronna

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přípravě 
rozvojových politik podporovala opatření
s cílem omezit plýtvání v zemědělsko-
potravinářském řetězci v rozvojových 
zemích, kde životně důležité techniky 
produkce, řízení činností následujících po 
sklizni, infrastruktury a procesy pro 
zpracování a balení nejsou na odpovídající 
úrovni;

5. vyzývá Komisi, aby při přípravě 
rozvojových politik podporovala opatření
s cílem omezit plýtvání v zemědělsko-
potravinářském řetězci v rozvojových 
zemích, kde životně důležité techniky 
produkce, řízení činností následujících po 
sklizni, infrastruktury a procesy pro 
zpracování a balení nejsou na odpovídající 
úrovni; domnívá se dále, že zvýšení 
účinnosti zemědělsko-potravinářského 
řetězce může dotčeným zemím pomoci 
dosáhnout potravinové soběstačnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 40
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby při přípravě 
rozvojových politik podporovala opatření
s cílem omezit plýtvání v zemědělsko-
potravinářském řetězci v rozvojových 
zemích, kde životně důležité techniky 
produkce, řízení činností následujících po 
sklizni, infrastruktury a procesy pro 
zpracování a balení nejsou na odpovídající 
úrovni;

5. vyzývá Komisi, aby při přípravě 
rozvojových politik podporovala opatření
s cílem omezit plýtvání v zemědělsko-
potravinářském řetězci v rozvojových 
zemích, kde životně důležité techniky 
produkce, řízení činností následujících po 
sklizni, infrastruktury a procesy pro 
zpracování a balení nejsou na odpovídající 
úrovni; navrhuje podpořit modernizaci 
tohoto zemědělského vybavení
a infrastruktury s cílem snížit ztráty po 
sklizni a prodloužit trvanlivost potravin;

Or. lt

Pozměňovací návrh 41
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. žádá o změnu zacílení podpůrných 
opatření na úrovni EU ohledně rozdělení 
potravin nejchudším občanům v Unii, 
pomoci Společenství pro poskytování 
mléka a mléčných produktů dětem do škol
a programu na podporu konzumace ovoce 
ve školách, s ohledem na zamezení 
plýtvání potravinami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Riikka Manner, Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 
jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby představila 
legislativní návrh, který by vymezil druhy
„plýtvání potravinami“, a požaduje, aby 
byly do definice odpadů ve stávajících 
právních předpisech zahrnuty
i potravinové odpady ze zemědělství;

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 
jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby vytvořila jasné 
definice pojmu „plýtvání potravinami“
a aby v této souvislosti vytvořila též 
samostatnou definici pro zbytky potravin 
určené pro „biologická paliva“ či 
„biologický odpad“, které se liší od 
běžného potravinového odpadu, neboť se 
poté užívají pro energetické účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 
jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby představila 
legislativní návrh, který by vymezil druhy 
„plýtvání potravinami“, a požaduje, aby 
byly do definice odpadů ve stávajících 
právních předpisech zahrnuty i potravinové 
odpady ze zemědělství;

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 
jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby představila 
návrh, který by vymezil druhy „plýtvání 
potravinami“, a požaduje, aby byly do 
definice odpadů ve stávajících právních 
předpisech zahrnuty i potravinové odpady 
ze zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 7. bere na vědomí, že v Evropě neexistuje 
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jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby představila 
legislativní návrh, který by vymezil druhy 
„plýtvání potravinami“, a požaduje, aby 
byly do definice odpadů ve stávajících 
právních předpisech zahrnuty i potravinové 
odpady ze zemědělství;;

jednotná definice plýtvání potravinami; 
vyzývá proto Komisi, aby představila 
legislativní návrh, který by vymezil druhy 
„plýtvání potravinami“, a požaduje, aby 
byly do definice odpadů ve stávajících 
právních předpisech zahrnuty i potravinové 
odpady ze zemědělství a zemědělsko-
potravinového řetězce;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby pracovala na 
harmonizaci požadavků EU týkajících se 
údajů o plýtvání potravinami, neboť 
neexistuje možnost spolehlivě dokázat 
platnost údajů o plýtvání potravinami
v jednotlivých členských státech EU
a použít tento důkaz jako základ pro 
navržení účinných opatření ohledně 
plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že všechny členské státy 
by měly zajistit, aby maloobchodníci měli 
možnost významně snižovat ceny 
čerstvých potravin na nižší než výrobní 
cenu, pokud se blíží datum doporučené 
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spotřeby výrobku, aby se omezilo množství 
neprodaných potravin, které se vyhazují,
a aby měli spotřebitelé s nižšími příjmy 
možnost kupovat si kvalitní potraviny za 
nižší ceny;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. rád by poukázal na to, že zemědělství 
může díky své povaze sehrát zásadní
a vedoucí úlohu v boji proti plýtvání 
potravinami; nabádá proto Komisi, aby do 
příštích legislativních návrhů týkajících se 
zemědělství, obchodu a distribuce 
potravinových produktů zahrnula 
ambiciózní opatření v příslušné oblasti; 
očekává, že budou přijímána společná 
opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 
jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

8. nabádá Komisi, aby do příštích 
legislativních návrhů týkajících se 
zemědělství, obchodu a distribuce 
potravinových produktů zahrnula 
ambiciózní opatření v příslušné oblasti; 
očekává, že budou přijímána společná 
opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 
jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Liam Aylward

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. rád by poukázal na to, že zemědělství 
může díky své povaze sehrát zásadní
a vedoucí úlohu v boji proti plýtvání 
potravinami; nabádá proto Komisi, aby do 
příštích legislativních návrhů týkajících se 
zemědělství, obchodu a distribuce 
potravinových produktů zahrnula 
ambiciózní opatření v příslušné oblasti; 
očekává, že budou přijímána společná 
opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 
jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

8. rád by poukázal na to, že zemědělství 
díky své povaze využívá efektivně zdroje
a může sehrát zásadní a vedoucí úlohu
v boji proti plýtvání potravinami; nabádá 
proto Komisi, aby do příštích legislativních 
návrhů týkajících se zemědělství, obchodu
a distribuce potravinových produktů 
zahrnula ambiciózní opatření v příslušné 
oblasti; očekává, že budou přijímána 
společná opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 
jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
George Becali

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. rád by poukázal na to, že zemědělství 
může díky své povaze sehrát zásadní
a vedoucí úlohu v boji proti plýtvání 
potravinami; nabádá proto Komisi, aby do 
příštích legislativních návrhů týkajících se 
zemědělství, obchodu a distribuce 
potravinových produktů zahrnula 
ambiciózní opatření v příslušné oblasti; 
očekává, že budou přijímána společná 
opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 

8. rád by poukázal na to, že zemědělství 
může díky své povaze sehrát zásadní
a vedoucí úlohu v boji proti plýtvání 
potravinami; nabádá proto Komisi, aby do 
příštích legislativních návrhů týkajících se 
zemědělství, obchodu a distribuce 
potravinových produktů zahrnula 
ambiciózní opatření v příslušné oblasti; 
očekává, že budou přijímána společná 
opatření, pokud jde o investice ve 
výzkumu, vědě, oblasti technologií, 
vzdělávání, šíření informací o zemědělství
a inovací v tomto odvětví za účelem 
omezení plýtvání potravinami a vzdělání
a povzbuzení spotřebitelů k odpovědnému 
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jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

jednání a podnikání uvědomělých kroků 
pro předcházení plýtvání potravinami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 50
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. naléhavě žádá Komisi, členské státy
a zemědělské organizace, aby zvýšily 
povědomí veřejnosti o tom, jaký význam
a cenu má zemědělství pro společnost
a jaká je cena zemědělské výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, aby vypracovala pokyny 
pro provádění článku 5 rámcové směrnice
o odpadech (2008/98/ES), v němž jsou 
definovány vedlejší produkty. 
Nedostatečná právní jasnost předpisů EU
o rozlišování mezi tím, co je a co není 
odpad, by mohla bránit efektivnímu 
využívání vedlejších produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. žádá Komisi, členské státy
a zpracovatele, aby vypracovali pokyny, 
jak bojovat proti zbytečnému plýtvání 
potravinami, a aby ve svém článku 
zemědělsko-potravinářského řetězce 
usilovali o větší účinnost zdrojů a nadále 
vyvíjeli snahu o zlepšení zpracování, 
balení a přepravy produktů, tak aby se 
omezilo zbytečné plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. naléhavě žádá Komisi, členské státy
a maloobchodníky, aby vypracovali
a prováděli dohody na dobrovolném 
základě, v nichž se zaváží, že přijmou další 
opatření ohledně účinnosti zdrojů
a budou ve svém článku zemědělsko-
potravinářského řetězce bojovat proti 
zbytečnému plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; navrhuje, aby členské 
státy zavedly vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se zlepšila informovanost 
veřejnosti; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby na 
školách byly zavedeny vzdělávací 
programy v oblasti výživy, čímž by se 
podpořilo příkladnější chování; zdůrazňuje 
význam místních orgánů a obecních 
podniků a jejich úlohy při poskytování 
informací a podpory občanům, co se týče 
předcházení a omezení plýtvání 
potravinami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 56
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
nejprve na základních školách, pokud to 
je možné, a poté na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly výměnu osvědčených 
postupů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti
o příčinách a důsledcích plýtvání 
potravinami a o způsobech, jak mu 
zabránit, a aby prosazovaly kulturu 
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udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

založenou na zásadách udržitelnosti
a solidarity mezi vědci i ostatními občany; 
vyzývá k tomu, aby zejména na středních 
školách byly zavedeny vzdělávací 
programy v oblasti výživy, čímž by se 
podpořilo příkladnější chování; zdůrazňuje 
význam místních orgánů a obecních 
podniků a jejich úlohy při poskytování 
informací a podpory občanům, co se týče 
předcházení a omezení plýtvání 
potravinami;

Or. nl

Pozměňovací návrh 58
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy,
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami,
o způsobech, jak mu zabránit, aby 
veřejnost informovaly o hodnotě potravin
a zemědělské produkce a aby prosazovaly 
kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, které by poskytovaly praktické 
rady ohledně minimální doby trvanlivosti 
potravin, skladování, dobrých postupů 
ukládání potravin a zbavování se jich, 
čímž by se podpořilo příkladnější chování; 
zdůrazňuje význam místních orgánů,
obecních podniků a maloobchodníků
a jejich úlohy při poskytování informací
a podpory občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci
i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy a kurzy vaření přístupné pro 
všechny evropské občany, čímž by se 
podpořilo příkladnější chování; zdůrazňuje 
význam místních orgánů a obecních 
podniků a jejich úlohy při poskytování 
informací a podpory občanům, co se týče 
předcházení a omezení plýtvání 
potravinami;

Or. it

Pozměňovací návrh 60
George Becali

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby podporovaly opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o příčinách
a důsledcích plýtvání potravinami a 
o způsobech, jak mu zabránit, a aby 
prosazovaly kulturu založenou na zásadách 
udržitelnosti a solidarity mezi vědci

9naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly opatření na zvýšení povědomí 
veřejnosti o příčinách a důsledcích plýtvání 
potravinami a o způsobech, jak mu 
zabránit, a aby prosazovaly kulturu 
založenou na zásadách udržitelnosti
a solidarity mezi vědci i ostatními občany; 
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i ostatními občany; vyzývá k tomu, aby 
zejména na středních školách byly 
zavedeny vzdělávací programy v oblasti 
výživy, čímž by se podpořilo příkladnější 
chování; zdůrazňuje význam místních 
orgánů a obecních podniků a jejich úlohy 
při poskytování informací a podpory 
občanům, co se týče předcházení
a omezení plýtvání potravinami;

zdůrazňuje význam sdělovacích 
prostředků, místních orgánů a obecních 
podniků a jejich úlohy při poskytování 
informací a podpory občanům, co se týče 
předcházení a omezení plýtvání 
potravinami;

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na jedné straně 
je velmi cenná pomoc dobrovolníků při 
třídění a rozdělování produktů a na straně 
druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání;

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných
a vyřazených produktů v celém 
zemědělsko-potravinářském řetězci
a jejich přerozdělení mezi občany s nízkou 
kupní silou; v této souvislosti zdůrazňuje, 
že na jedné straně je velmi cenná pomoc 
dobrovolníků při třídění a rozdělování 
produktů a na straně druhé je cenné
i přispění odborné veřejnosti k vypracování 
systémů a opatření na zamezení plýtvání;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
George Becali

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny 10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
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v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na jedné straně 
je velmi cenná pomoc dobrovolníků při 
třídění a rozdělování produktů a na straně 
druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání;

v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany nacházejícími se pod hranicí 
minimálních příjmů; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že na jedné straně je velmi 
cenná pomoc dobrovolníků při třídění
a rozdělování produktů a na straně druhé je 
cenné i přispění odborné veřejnosti
k vypracování systémů a opatření na 
zamezení plýtvání;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na jedné straně 
je velmi cenná pomoc dobrovolníků při 
třídění a rozdělování produktů a na straně 
druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání;

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; zdůrazňuje
v této spojitosti význam výměny 
osvědčených postupů mezi členskými státy
a také význam iniciativ na místní úrovni;
v této souvislosti zdůrazňuje, že na jedné 
straně je velmi cenná pomoc dobrovolníků 
při třídění a rozdělování produktů a na 
straně druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání;

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Rolandas Paksas
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na jedné straně 
je velmi cenná pomoc dobrovolníků při 
třídění a rozdělování produktů a na straně 
druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání;

10. vítá iniciativy, které již byly zavedeny
v některých členských státech a spočívají 
ve zpětném odběru neprodaných 
zemědělských produktů a potravin na 
místní úrovni a jejich přerozdělení mezi 
občany s nízkou kupní silou; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že na jedné straně 
je velmi cenná pomoc dobrovolníků při 
třídění a rozdělování produktů a na straně 
druhé je cenné i přispění odborné 
veřejnosti k vypracování systémů
a opatření na zamezení plýtvání; žádá
Komisi, aby dříve, než navrhne 
koordinovanou strategii boje proti 
plýtvání potravinami, podrobně 
prozkoumala osvědčené postupy 
členských států a třetích zemí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 65
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. žádá maloobchodníky, aby se zapojili 
do programů rozdělování potravin pro 
občany s nízkou kupní silou a aby 
prováděli opatření zaměřená na 
poskytování slev u produktů s končící 
trvanlivostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marc Tarabella
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá práci společností
a profesionálních partnerství z veřejného, 
soukromého, vysokoškolského a třetího 
sektoru, kteří na evropské úrovni vytvářejí
a provádějí koordinované akční programy 
týkající se boje proti plýtvání potravinami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami; v této souvislosti konstatuje, 
že je důležité založit znalostní a inovační 
komunitu pro potraviny, jež se zaměří 
mimo jiné na předcházení plýtvání 
potravinami;

Or. nl

Pozměňovací návrh 68
Mariya Nedelcheva

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami;

11. domnívá se, že investice do metod 
zaměřených na omezení plýtvání 
potravinami by mohlo vést ke snížení ztrát 
podniků v zemědělsko-potravinářském 
odvětví a v souvislosti s tím by mohlo dojít 
ke snížení cen potravin, což by chudším 
obyvatelům mohlo umožnit získání 
lepšího přístupu k potravinám;
naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami;

Or. bg

Pozměňovací návrh 69
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami;

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby vymezila 
nástroje a opatření s cílem zvýšit zapojení 
zemědělsko-potravinářských podniků, 
velkoobchodních trhů, obchodů, 
distribučních řetězců, jídelen a veřejných
a soukromých stravovacích zařízení do 
činností, které mají omezit plýtvání 
potravinami, včetně ukončení zákazu 
prodeje potravin za nižší než výrobní 
cenu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá Komisi, aby vyzvala zemědělsko-
potravinářské odvětví, aby na sebe vzalo 
svou část odpovědnosti v otázce plýtvání 
potravinami, konkrétně tím, že upraví 
balení produktů na menší části;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, 
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, 
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná;

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby,
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, 
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná; 

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, 
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, například 
upřednostnění zemědělských
a potravinových produktů vyrobených co 
nejblíže místu spotřeby, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná; 

Or. it

Pozměňovací návrh 75
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské služby, 
tak, aby se při jejich přidělování 
upřednostňovaly podniky zaručující 
bezplatné rozdělení nespotřebovaných 
(neprodaných) produktů mezi občany
s nízkou kupní silou a podporující 
konkrétní opatření na snížení plýtvání 
potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná; 

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnost 
změny předpisů, které upravují zadávání 
veřejných zakázek na pohostinské
a stravovací služby, tak, aby se při jejich 
přidělování upřednostňovaly podniky 
zaručující bezplatné rozdělení 
nespotřebovaných (neprodaných) produktů 
mezi občany s nízkou kupní silou
a podporující konkrétní opatření na snížení 
plýtvání potravinami v prvních fázích 
potravinářského řetězce, přičemž by jiná 
kritéria zůstala stejná; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby se za účelem 
poskytnutí názorného příkladu zabývala 
plýtváním potravinami v samotných 
orgánech Unie a aby přijala naléhavá
a nutná opatření ke snížení velmi 
vysokého množství potravin, jež se každý 
den vyhazuje v různých evropských 
orgánech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například vyjasnění
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů. Konstatuje, že 
inovativní a účinné využívání balení 
produktů může významným způsobem 
přispět k předcházení plýtvání 
potravinami tím, že se sníží dopad na 
životní prostředí. Může to zahrnovat 
taková opatření, jako je použití různých 
velikostí obalů, aby měli spotřebitelé 
možnost koupit si správné množství, či 
poskytování rad ohledně skladování
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a užívání produktů. Vymáhání zásady 
„znečišťovatel platí“ by zajistilo, že 
odpovědnost za odpad přísluší těm, kdo jej 
vyprodukovali;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly
díky průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

13.vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů a také optimální 
balení produktů (díky průmyslovému 
ekodesignu) na základě neustálé snahy 
nalézt odpovídající vztah mezi produktem, 
jeho obalem a tím, jak s ním hodlají 
nakládat spotřebitelé;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Michel Dantin

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
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a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
vytvoření takového systému balení 
produktů, které nebude podporovat 
nadměrnou spotřebu, a ohledně omezení 
balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti
nebo poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s blížícím se koncem doby 
trvanlivosti nebo produktů s poškozeným 
obalem, a opatření na omezení balení 
produktů tak, aby byly díky průmyslovému 
ekodesignu šetrné k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
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potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například řešení 
problémů způsobených uváděním dvojí 
doby trvanlivosti (pro obchodníky a pro 
spotřebitele) a prodej zlevněných produktů
s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
zlepšení balení produktů, aby se 
prodloužila doba možného skladování 
produktů a jejich čerstvosti, a dále na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, a opatření na 
omezení balení produktů tak, aby byly díky 
průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

13. vyzývá Komisi, aby zhodnotila
a stimulovala opatření na omezení plýtvání 
potravinami na počátku potravinového 
řetězce, jakými jsou například uvádění 
dvojí doby trvanlivosti (pro obchodníky
a pro spotřebitele) a prodej zlevněných 
produktů s prošlou lhůtou trvanlivosti nebo 
poškozených produktů, zdůrazňuje, že 
některé členské státy zakazují prodej 
produktů za nižší cenu, čímž dochází
k většímu plýtvání potravinami, a opatření 
na omezení balení produktů tak, aby byly 
díky průmyslovému ekodesignu šetrné
k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že je zásadní, aby 
existovalo jasnější a koherentnější 
označování minimální doby trvanlivosti, 
shodné pokyny pro spotřebitele ohledně 
skladování a zamrazování a aby Komise, 
členské státy a producenti potravin 
zajistili zavedení účinnějších opatření 
ohledně informování spotřebitelů
o kritériích poživatelnosti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby podporovala 
používání různých typů balení určených 
speciálně jak pro samostatně žijící osoby, 
tak pro početnější domácnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 85
Mairead McGuinness

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, 
jejichž cílem je pobízet k udržitelné 
produkci v malém a středním měřítku 

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, 
jejichž cílem je pobízet k udržitelné 
produkci, včetně takových, které jsou 
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určené ke spotřebě na místních
a regionálních trzích; uznává, že místní 
trhy jsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné a přispívají ke stabilitě 
primárního sektoru; požaduje, aby příští 
společná zemědělská politika zaručila 
odpovídající finanční prostředky na 
prosazování přímého prodeje a místních 
trhů a na veškeré formy propagace 
krátkého dodavatelského řetězce a řetězce
s nulovou kilometrovou vzdáleností;

určené k produkci v malém a středním 
měřítku; požaduje, aby příští společná 
zemědělská politika prosazovala 
udržitelnou produkci a opatření ohledně 
rozdělování;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, 
jejichž cílem je pobízet k udržitelné 
produkci v malém a středním měřítku 
určené ke spotřebě na místních
a regionálních trzích; uznává, že místní 
trhy jsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné a přispívají ke stabilitě 
primárního sektoru; požaduje, aby příští 
společná zemědělská politika zaručila 
odpovídající finanční prostředky na 
prosazování přímého prodeje a místních 
trhů a na veškeré formy propagace 
krátkého dodavatelského řetězce a řetězce
s nulovou kilometrovou vzdáleností;

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly iniciativy, jejichž cílem je 
pobízet k udržitelné produkci v malém
a středním měřítku určené ke spotřebě na 
místních a regionálních trzích; uznává, že 
místní trhy jsou z hlediska životního 
prostředí udržitelné a přispívají ke stabilitě 
primárního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Esther de Lange
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, 
jejichž cílem je pobízet k udržitelné 
produkci v malém a středním měřítku 
určené ke spotřebě na místních
a regionálních trzích; uznává, že místní 
trhy jsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné a přispívají ke stabilitě 
primárního sektoru; požaduje, aby příští 
společná zemědělská politika zaručila 
odpovídající finanční prostředky na 
prosazování přímého prodeje a místních 
trhů a na veškeré formy propagace 
krátkého dodavatelského řetězce a řetězce
s nulovou kilometrovou vzdáleností;

14. vyzývá členské státy, aby 
povzbuzovaly a podporovaly iniciativy, 
jejichž cílem je pobízet k udržitelné 
produkci v malém a středním měřítku 
určené ke spotřebě na místních
a regionálních trzích; uznává, že místní 
trhy jsou z hlediska životního prostředí 
udržitelné a přispívají ke stabilitě 
primárního sektoru; požaduje, aby příští 
společná zemědělská politika zaručila 
odpovídající finanční prostředky na 
prosazování stability v primárním sektoru, 
například prostřednictvím přímého 
prodeje a místních trhů, a na veškeré formy 
propagace krátkého dodavatelského řetězce
a řetězce s nulovou kilometrovou 
vzdáleností;

Or. nl

Pozměňovací návrh 88
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá členské státy, aby pro malé 
producenty na místní úrovni a místní 
skupiny producentů zajistily možnost 
účastnit se veřejných zakázek ohledně 
zavádění specifických programů, jež 
budou podporovat především konzumaci 
ovoce a mléčných výrobků ve školách;

Or. lt
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