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Τροπολογία 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και
Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά
με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη
λιανική αγορά (A7-0217/2011),

Or. en

Τροπολογία 2
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο
στην Ευρώπη μια συνεχώς μεγαλύτερη
ποσότητα υγιεινών και εδώδιμων τροφίμων
– σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έως
και 50% – χάνεται κατά μήκος όλων των
κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων και καταλήγει στα απόβλητα·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο
στην Ευρώπη μια συνεχώς μεγαλύτερη
ποσότητα υγιεινών και εδώδιμων τροφίμων
–σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έως
και 50%– χάνεται κατά μήκος όλων των
κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων, μέχρι και τον καταναλωτή, και
καταλήγει στα απόβλητα·

Or. ro

Τροπολογία 3
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που
δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27
κράτη μέλη περίπου σε 89 εκατομμύρια
τόνους, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με
μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των
επιμέρους κρατών και των διαφόρων
τομέων, χωρίς να υπολογίζει τις σπατάλες
γεωργικών ειδών διατροφής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που
δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27
κράτη μέλη περίπου σε 89 εκατομμύρια
τόνους, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με
μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των
επιμέρους κρατών και των διαφόρων
τομέων, χωρίς να υπολογίζει τις σπατάλες
στον τομέα της γεωργικής παραγωγής·

Or. fr

Τροπολογία 4
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που
δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27
κράτη μέλη περίπου σε 89 εκατομμύρια
τόνους, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με
μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των
επιμέρους κρατών και των διαφόρων
τομέων, χωρίς να υπολογίζει τις σπατάλες
γεωργικών ειδών διατροφής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που
δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27
κράτη μέλη περίπου σε 89 εκατομμύρια
τόνους, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με
μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των
επιμέρους κρατών και των διαφόρων
τομέων, χωρίς να υπολογίζει τις σπατάλες
γεωργικών πόρων στη φάση της
παραγωγής και τα αλιεύματα που
απορρίπτονται στη θάλασσα: τα τροφικά
απορρίμματα υπολογίζεται ότι θα
ανέλθουν σε κάπου 126 εκατομμύρια
τόνους (αύξηση κατά 40%) το 2020 εάν
δεν αναληφθεί καμία δράση και δεν
ληφθεί κανένα πρόσθετο προληπτικό
μέτρο·

Or. xm
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Τροπολογία 5
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
επισιτιστική βοήθεια που διανέμεται στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού "Προγράμματος
Διανομής Τροφίμων στους Απόρους της
ΕΕ" παίζει κεντρικό ρόλο στην
υποστήριξη του έργου πολλών ΜΚΟ και
φιλανθρωπικών οργανώσεων ώστε αυτές
να αντιμετωπίσουν την πείνα και τον
υποσιτισμό εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 6
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο,
αλλά σημαντικό, βήμα για την
καταπολέμηση και τη μείωση της πείνας
στον κόσμο, την αντιμετώπιση της
ζήτησης που εκτιμά ο FAO και τη
βελτίωση του επιπέδου διατροφής του
πληθυσμού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα
σημαντικό βήμα για την επίτευξη των
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που
συνδέονται με την καταπολέμηση και τη
μείωση της πείνας στον κόσμο, την
αντιμετώπιση της ζήτησης που εκτιμά ο
FAO και τη βελτίωση του επιπέδου
διατροφής του πληθυσμού και κατά
συνέπεια τη βελτίωση της κατάστασης
της υγείας του·

Or. bg

Τροπολογία 7
Esther de Lange
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη
μελέτη του FAO, η προβλεπόμενη αύξηση
του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9
δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση κατά
70% του εφοδιασμού σε τρόφιμα έως το
2050·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη
μελέτη του FAO, η προβλεπόμενη αύξηση
του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9
δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση κατά
τουλάχιστον 70% του εφοδιασμού σε
τρόφιμα έως το 2050·

Or. nl

Τροπολογία 8
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. . επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια
παραγωγή σιτηρών αυξήθηκε από 824
εκατ. τόνους το 1960 σε κάπου 2,2 δισ.
τόνους το 2010, με 27 εκατ. τόνους να
προστίθενται κάθε έτος στην παραγωγή·
ότι εάν συνεχιστεί αυτή η τάση στην
παγκόσμια παραγωγή γεωργικών
προϊόντων, το 2050 η αύξηση της
παραγωγής σιτηρών σε σχέση με σήμερα
θα είναι επαρκής για τη διατροφή του
παγκόσμιου πληθυσμού· ότι εν τω μεταξύ,
επειδή η φύρα μετά τη σοδειά
αντιπροσωπεύει το 14% περίπου της
συνολικής παραγωγής, ενώ κι ένα άλλο
15% χάνεται στη διανομή καθώς και ως
οικιακό απόρριμμα, τα τρία πέμπτα της
συνολικής αύξησης που θα απαιτηθεί
μέχρι το 2050 θα μπορούσαν να
επιτευχθούν εάν απλώς σταματούσαμε να
σπαταλάμε τρόφιμα·

Or. en
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Τροπολογία 9
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο,
αλλά σημαντικό, βήμα για την
καταπολέμηση και τη μείωση της πείνας
στον κόσμο, την αντιμετώπιση της
ζήτησης που εκτιμά ο FAO και τη
βελτίωση του επιπέδου διατροφής του
πληθυσμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο,
αλλά σημαντικό, βήμα για την
καταπολέμηση και τη μείωση της πείνας
και του υποσιτισμού στον κόσμο, με την
αντιμετώπιση της αύξησης που προβλέπει
ο FAO·

Or. en

Τροπολογία 10
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο,
αλλά σημαντικό, βήμα για την
καταπολέμηση και τη μείωση της πείνας
στον κόσμο, την αντιμετώπιση της
ζήτησης που εκτιμά ο FAO και τη
βελτίωση του επιπέδου διατροφής του
πληθυσμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της
σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα πρώτο
σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της
πείνας στον κόσμο, στην αντίδραση
απέναντι στην αύξηση της ζήτησης που
εκτιμά ο FAO και στη βελτίωση του
επιπέδου διατροφής του πληθυσμού·

Or. fr

Τροπολογία 11
Salvatore Caronna
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια
μικρότερη σπατάλη στα είδη διατροφής
θα απέφερε μια αποδοτικότερη χρήση της
γης, μια καλύτερη διαχείριση των
υδάτινων πόρων, θα είχε θετικές
επιπτώσεις για όλο τον γεωργικό τομέα
παγκοσμίως, και θα συνέβαλλε σημαντικά
στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στις
αναπτυσσόμενες περιφέρειες·

Or. it

Τροπολογία 12
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κατασπατάληση τροφίμων δεν έχει μόνον
ηθικές, αλλά και οικονομικές,
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, διατροφικές
και υγειονομικές συνέπειες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κατασπατάληση τροφίμων δεν έχει μόνον
ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές και
διατροφικές συνέπειες, αλλά και
υγειονομικές και περιβαλλοντικές, εφόσον
τα βουνά αχρησιμοποίητων τροφίμων
συμβάλλουν σημαντικά στην
υπερθέρμανση του πλανήτη και τα
απόβλητα τροφίμων παράγουν μεθάνιο,
που ως αέριο του θερμοκηπίου είναι 21
φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του
άνθρακα·

Or. lt

Τροπολογία 13
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κατασπατάληση τροφίμων δεν έχει μόνον
ηθικές, αλλά και οικονομικές,
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, διατροφικές
και υγειονομικές συνέπειες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
κατασπατάληση τροφίμων δεν έχει μόνον
ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές και
διατροφικές συνέπειες, αλλά και
υγειονομικές και περιβαλλοντικές, εφόσον
τα βουνά αχρησιμοποίητων τροφίμων
συμβάλλουν σημαντικά στην
υπερθέρμανση του πλανήτη και τα
απόβλητα τροφίμων παράγουν μεθάνιο,
που ως αέριο του θερμοκηπίου είναι 21
φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του
άνθρακα·

Or. lt

Τροπολογία 14
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις
αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει
μικρότερη σπατάλη τροφίμων εκ μέρους
των καταναλωτών κι ότι οποιαδήποτε
σπατάλη τροφίμων σε αυτές τις χώρες
οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς και
τεχνικούς περιορισμούς ολόκληρης της
αλυσίδας παραγωγής τροφίμων·

Or. bg

Τροπολογία 15
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει
πρόσφατων μελετών, για την παραγωγή
ενός κιλού τροφής εκλύονται στην
ατμόσφαιρα κατά μέσον όρο 4,5 κιλά
CO2· ότι στην Ευρώπη τα 89 περίπου
εκατομμύρια τόνοι τροφής που
σπαταλιούνται έχουν προκαλέσει την
έκλυση 170 εκατομμυρίων τόνων
ισοδύναμου CO2 ετησίως -
κατανεμημένων μεταξύ της βιομηχανίας
τροφίμων (59 εκατ. τόνοι ισοδύναμου
CO2 ετησίως), οικιακής κατανάλωσης
(78 εκατ. τόνοι ισοδύναμου CO2
ετησίως), και λοιπών (33 εκατ. τόνοι
ισοδύναμου CO2 ετησίως)· ότι η
παραγωγή του 30% των τροφίμων που
δεν καταναλώνονται προϋποθέτει τη
χρήση 50% περισσότερων υδάτινων
πόρων για άρδευση κι ότι για την
παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος
δαπανώνται 5 έως 10 τόνοι νερού·

Or. it

Τροπολογία 16
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι
για την επισιτιστική ασφάλεια
συνοδεύονται στις πλουσιότερες
οικονομίες και από άλλους πέρα από τους
κερδοσκοπικούς, όπως είναι η
παχυσαρκία, οι καρδιοαγγειακές
παθήσεις και οι ογκολογικές παθήσεις
που συνδέονται με μια διατροφή
βασισμένη στην υπερβολική πρόσληψη
λιπαρών ουσιών και πρωτεϊνών σε βαθμό
που, αριθμητικώς, ο υπερσιτισμένος σε
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παγκόσμιο επίπεδο πληθυσμός να είναι
ίσος προς τον υποσιτισμένο και τον άσιτο
πληθυσμό·

Or. it

Τροπολογία 17
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
επιδεινούμενη μείωση των παραγόντων
παραγωγής έρχεται σε αντίθεση με τις
απαιτήσεις αύξησης της προσφοράς
τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. it

Τροπολογία 18
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, όπως και η βοήθεια προς
τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι μείζονος
σπουδαιότητας για την αντιμετώπιση της
σπατάλης τροφίμων διεθνώς·

Or. bg

Τροπολογία 19
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σπατάλη
τροφίμων συμβαίνει σε ολόκληρη την
αλυσίδα παραγωγής και διανομής ειδών
διατροφής, από τη φάση της γεωργικής
παραγωγής μέχρι τις φάσεις της
αποθήκευσης, της επεξεργασίας, της
διανομής, της διαχείρισης και της
κατανάλωσης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωταρχική
ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των
τροφίμων ανήκει στους παράγοντες της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωταρχική
ευθύνη όσον αφορά την ασφάλεια των
τροφίμων και την αντιμετώπιση της
σπατάλης στα τρόφιμα εκεί όπου αυτό
είναι δυνατόν ανήκει στους παράγοντες
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 21
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια κράτη
μέλη απαγορεύουν την πώληση τροφίμων
σε τιμές κάτω του κόστους, αφαιρώντας
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από τους λιανοπωλητές την ευκαιρία να
πωλούν αδιάθετα νωπά τρόφιμα σε
φθηνότερες τιμές στους καταναλωτές στο
τέλος της ημέρας και συμβάλλοντας σε
περαιτέρω σπατάλες στην αλυσίδα των
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 22
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φόρουμ
Υψηλού Επιπέδου για τη Βελτίωση της
Λειτουργίας της Αλυσίδας Εφοδιασμού
Τροφίμων και η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή
Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση
και Παραγωγή συνεργάζονται με σκοπό
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και βιωσιμότητας όλης της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 23
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η επισιτιστική ασφάλεια
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
που υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την
προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική
σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς και
θρεπτικής διατροφής·

1. πιστεύει ότι η επισιτιστική ασφάλεια
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
που υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την
προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική
σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς και
θρεπτικής διατροφής· επισημαίνει ότι η
παγκόσμια παραγωγή τροφίμων
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υποσκάπτεται από μια σειρά
παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι τα
περιορισμένα φυσικά αποθέματα σε
σχέση με τον αυξανόμενο παγκόσμιο
πληθυσμό και τη μικρή πρόσβαση των
πιο ευπαθών κατηγοριών πληθυσμού
στην τροφή·

Or. it

Τροπολογία 24
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η επισιτιστική ασφάλεια
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
που υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την
προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική
σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς και
θρεπτικής διατροφής·

1. πιστεύει ότι η επισιτιστική ασφάλεια
αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα
που υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την
προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική
σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς,
κατάλληλης και θρεπτικής διατροφής·

Or. ro

Τροπολογία 25
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του
να διασφαλιστεί η χρήση των
κατάλληλων υλικών για τη συσκευασία
και τη συντήρηση των τροφίμων, ώστε
να μην υποβαθμίζεται η υγειονομική τους
ποιότητα και η διάρκεια ζωής τους·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων,
καθώς και να αντιμετωπίσουν επειγόντως
το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί επίσης
να καταστούν οι δύο αυτές παράμετροι
προτεραιότητα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος
δράσης·

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή,
τα κράτη μέλη και τους φορείς της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να
αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα
της σπατάλης τροφίμων σε όλη την
αλυσίδα εφοδιασμού και να καταρτίσουν
κατευθυντήριες γραμμές και να
υποστηρίξουν τρόπους βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων σε κάθε τομέα
χωριστά και τους ζητεί να καταστούν οι
στόχοι αυτοί προτεραιότητα στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 27
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς
και να αντιμετωπίσουν επειγόντως το
πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη
την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί επίσης να
καταστούν οι δύο αυτές παράμετροι
προτεραιότητα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος
δράσης·

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς
και να αντιμετωπίσουν επειγόντως το
πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη
την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί επίσης να
καταστούν οι δύο αυτές παράμετροι
προτεραιότητα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος
δράσης· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί από την



PE472.283v02-00 16/50 AM\878952EL.doc

EL

Επιτροπή να προωθήσει την
ευαισθητοποίηση απέναντι στο τρέχον
έργο τόσο το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου
για τη Βελτίωση της Λειτουργίας της
Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων όσο και
η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια
Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με
σκοπό μεταξύ άλλων και τη διατύπωση
συστάσεων για το πώς θα αντιμετωπισθεί
η σπατάλη τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 28
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς
και να αντιμετωπίσουν επειγόντως το
πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη
την αλυσίδα εφοδιασμού· ζητεί επίσης να
καταστούν οι δύο αυτές παράμετροι
προτεραιότητα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος
δράσης·

2. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να προωθήσουν
δυνατότητες βελτίωσης της απόδοσης της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, καθώς
και να αντιμετωπίσουν επειγόντως το
πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη
την αλυσίδα εφοδιασμού και
κατανάλωσης· ζητεί επίσης να καταστούν
οι δύο αυτές παράμετροι προτεραιότητα
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτικού
προγράμματος δράσης·

Or. ro

Τροπολογία 29
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 3. εκφράζει την ανησυχία του για το
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γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές
ποσότητες τροφίμων, μολονότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, διατίθενται ως
απόβλητα, με ανησυχητικές συνέπειες από
διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονομική άποψη· καλεί συνεπώς την
Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια και τις
συνέπειες της ετήσιας απόρριψης, της
σπατάλης και της υγειονομικής ταφής
του 50% των τροφίμων που παράγονται
στην Ευρώπη, διεξάγοντας παράλληλα
λεπτομερή ανάλυση των σπαταλών,
καθώς και αξιολόγηση των οικονομικών,
περιβαλλοντικών, διατροφικών και
κοινωνικών συνεπειών· καλεί επίσης την
Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με
σκοπό τη μείωση κατά το ήμισυ της
σπατάλης τροφίμων έως το 2025
ανατρέποντας παράλληλα την παραγωγή
απορριμμάτων τροφίμων·

γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές
ποσότητες τροφίμων, μολονότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, διατίθενται ως
απόβλητα, με ανησυχητικές συνέπειες από
διατροφική, περιβαλλοντική, οικονομική
και ηθική άποψη· καλεί συνεπώς την
Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών και
διατροφικών συνεπειών της σπατάλης
τροφίμων· καλεί επίσης την Επιτροπή να
λάβει έμπρακτα μέτρα με σκοπό τη μείωση
κατά το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως
το 2025 ανατρέποντας παράλληλα την
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 30
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του για το
γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές
ποσότητες τροφίμων, μολονότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, διατίθενται ως
απόβλητα, με ανησυχητικές συνέπειες από
διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονομική άποψη· καλεί συνεπώς την
Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια και τις
συνέπειες της ετήσιας απόρριψης, της
σπατάλης και της υγειονομικής ταφής του
50% των τροφίμων που παράγονται στην
Ευρώπη, διεξάγοντας παράλληλα
λεπτομερή ανάλυση των σπαταλών, καθώς
και αξιολόγηση των οικονομικών,
περιβαλλοντικών, διατροφικών και

3. εκφράζει την ανησυχία του για το
γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές
ποσότητες τροφίμων, μολονότι βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση, διατίθενται ως
απόβλητα, με ανησυχητικές συνέπειες από
διατροφική, περιβαλλοντική, κοινωνική
και οικονομική άποψη· καλεί συνεπώς την
Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια και τις
συνέπειες της ετήσιας σπατάλης στην
Ευρώπη ενός σημαντικού ποσοστού των
τροφίμων που παράγονται, διεξάγοντας
παράλληλα λεπτομερή ανάλυση των
σπαταλών, καθώς και αξιολόγηση των
οικονομικών, περιβαλλοντικών,
διατροφικών και κοινωνικών συνεπειών·
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κοινωνικών συνεπειών· καλεί επίσης την
Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με
σκοπό τη μείωση κατά το ήμισυ της
σπατάλης τροφίμων έως το 2025
ανατρέποντας παράλληλα την παραγωγή
απορριμμάτων τροφίμων·

καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει
έμπρακτα μέτρα με σκοπό τη μείωση κατά
το ήμισυ της σπατάλης τροφίμων έως το
2025 ανατρέποντας παράλληλα την
παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 31
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Marit Paulsen, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. ζητεί από το Συμβούλιο, την
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους φορείς
της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να
συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός
συστήματος χαρτογράφησης των
φυσικών πόρων και να εφαρμόσουν μια
πολιτική που θα ενθαρρύνει την
αποτελεσματική χρήση των φυσικών
πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των
ειδών διατροφής·

Or. en

Τροπολογία 32
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. ζητεί από την Επιτροπή να κάνει μια
εκτίμηση των επιπτώσεων που μια
αναγκαστική πολιτική σε θέματα
αποβλήτων θα είχε επί των σπάταλων
τρόπων συμπεριφοράς απέναντι στα
τρόφιμα· ζητεί να υιοθετηθεί, σε
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εφαρμογή της αρχής του "όποιος
ρυπαίνει πληρώνει", μια αναγκαστική
πολιτική επεξεργασίας των αποβλήτων
που θα αφορά όλους τους κρίκους της
αλυσίδας τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 33
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι η κατασπατάληση
των τροφίμων έχει διάφορα αίτια: την
υπερπαραγωγή, το κακό διαμέτρημα του
προϊόντος (ακατάλληλο μέγεθος ή
μορφή), την αλλοίωση του προϊόντος ή
της συσκευασίας, τις προδιαγραφές
εμπορίας (προβλήματα εμφάνισης ή
ελαττωματική συσκευασία), ή ακόμη την
κακή διαχείριση των αποθεμάτων και τις
στρατηγικές marketing·

Or. fr

Τροπολογία 34
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκτιμά ότι, για να περιορισθεί στο
ελάχιστο η σπατάλη τροφίμων, πρέπει να
συμμετάσχουν όλοι οι φορείς της
αγροδιατροφικής αλυσίδας και να
εντοπισθούν ανά τομέα τα διάφορα αίτια
της σπατάλης·
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Or. fr

Τροπολογία 35
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό
τη βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων·

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει τη σημασία της
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση
της απόδοσης των αλυσίδων εφοδιασμού
τροφίμων·

Or. nl

Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων·

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων, κατ’ αρχάς μέσω
της προαγωγής των απευθείας σχέσεων
μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και
της σύντμησης της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων·
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Or. lt

Τροπολογία 37
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων·

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων και το βελτιωμένο
συντονισμό μεταξύ κρατών μελών με
σκοπό την αποτροπή της σπατάλης
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 38
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό τη
βελτίωση της απόδοσης των αλυσίδων
εφοδιασμού τροφίμων·

4. θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων σε όλη την τροφική
αλυσίδα, από τον αγρό έως το τραπέζι του
καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να
θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική
της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες
δράσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των
αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων·

Or. ro
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Τροπολογία 39
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση
των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίξει
δράσεις με σκοπό τη μείωση της σπατάλης
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι
τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη
συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες
μεταποίησης και συσκευασίας είναι
προβληματικές και ακατάλληλες·

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση
των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίξει
δράσεις με σκοπό τη μείωση της σπατάλης
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι
τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη
συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες
μεταποίησης και συσκευασίας είναι
προβληματικές και ακατάλληλες· εκτιμά
αφετέρου ότι η βελτιωμένη
αποτελεσματικότητα της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων μπορεί να
συμβάλει και στην επίτευξη της
επισιτιστικής αυτάρκειας των χωρών
αυτών·

Or. it

Τροπολογία 40
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση
των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίξει
δράσεις με σκοπό τη μείωση της σπατάλης
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι
τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη
συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες
μεταποίησης και συσκευασίας είναι
προβληματικές και ακατάλληλες·

5. καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση
των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίξει
δράσεις με σκοπό τη μείωση της σπατάλης
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι
τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη
συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες
μεταποίησης και συσκευασίας είναι
προβληματικές και ακατάλληλες· προτείνει
να ενθαρρυνθεί ο εκσυγχρονισμός αυτού
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του γεωργικού εξοπλισμού και των
υποδομών, ώστε να περιορισθεί η φύρα
μετά τη συγκομιδή και να παραταθεί η
διάρκεια ζωής των τροφίμων·

Or. lt

Τροπολογία 41
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. ζητεί ένα καλύτερο σχεδιασμό του
ευρωπαϊκού προγράμματος διανομής
τροφίμων σε απόρους εντός της ΕΕ, της
ευρωπαϊκής βοήθειας για την παροχή
γάλακτος και ορισμένων γαλακτοκομικών
προϊόντων στους μαθητές εντός των
σχολικών ιδρυμάτων, ή του
προγράμματος για την ενθάρρυνσης της
κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία,
ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση
τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 42
Riikka Manner, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική
πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της
«σπατάλης τροφίμων» και ζητά να
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να θεσπίσει σαφείς
ορισμούς περί «σπατάλης τροφίμων» και
σε αυτό το πλαίσιο επίσης να θεσπίσει ένα
χωριστό ορισμό για τα υπολείμματα
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που διέπουν τα απόβλητα και τα
βιολογικά απόβλητα·

τροφίμων που προορίζονται για
«βιοκαύσιμα» ή για «βιολογικά
απόβλητα», τα οποία διακρίνονται από τη
συνήθη σπατάλη τροφίμων κατά το ότι
επαναχρησιμοποιούνται για ενεργειακούς
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 43
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική
πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της
«σπατάλης τροφίμων» και ζητά να
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις
που διέπουν τα απόβλητα και τα βιολογικά
απόβλητα·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση
που θα ορίζει την τυπολογία της
«σπατάλης τροφίμων» και ζητά να
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις
που διέπουν τα απόβλητα και τα βιολογικά
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 44
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική
πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της
«σπατάλης τροφίμων» και ζητά να
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις

7. επισημαίνει το γεγονός ότι στην Ευρώπη
δεν ισχύει ένας εναρμονισμένος ορισμός
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική
πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της
«σπατάλης τροφίμων» και ζητά να
συμπεριληφθούν στις ισχύουσες διατάξεις
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που διέπουν τα απόβλητα και τα βιολογικά
απόβλητα·

που διέπουν τα απόβλητα και τα βιολογικά
και αγροδιατροφικά απόβλητα·

Or. it

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει για
την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών για τα δεδομένα που
αφορούν τη σπατάλη τροφίμων, διότι δεν
υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα που να
χρησιμεύσουν ως βάση για την
επικύρωση στοιχείων σχετικών με τη
σπατάλη τροφίμων στα διάφορα κράτη
μέλη της ΕΕ και ως βάση για το
σχεδιασμό αποτελεσματικών μέτρων στο
πλαίσιο μιας πολιτικής κατά της
σπατάλης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 46
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκτιμά πως όλα τα κράτη μέλη θα
πρέπει να επιτρέψουν στους
λιανοπωλητές να μειώνουν σημαντικά τις
τιμές των νωπών τροφίμων, κάτω και
από το κόστος παραγωγής, όταν
πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους, ώστε
να περιορισθούν οι ποσότητες αδιάθετων
τροφίμων που πετιούνται και να δοθεί μια
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δυνατότητα στους καταναλωτές με
χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα να
αγοράζουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε
φθηνότερες τιμές·

Or. en

Τροπολογία 47
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία,
λόγω των χαρακτηριστικών της, μπορεί
να διαδραματίσει θεμελιώδη και
πρωταρχικό ρόλο στην καταπολέμηση
της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς
την Επιτροπή να εντάξει φιλόδοξα μέτρα
προς το σκοπό αυτό στις προσεχείς
νομοθετικές προτάσεις της για τη γεωργία,
το εμπόριο και τη διανομή τροφίμων·
ελπίζει ότι θα αναληφθεί κοινή δράση
μέσω επενδύσεων στον τομέα της έρευνας,
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
εκπαίδευσης, του προσανατολισμού και
της καινοτομίας στη γεωργία, προκειμένου
να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

8. καλεί την Επιτροπή να εντάξει φιλόδοξα
μέτρα προς το σκοπό αυτό στις προσεχείς
νομοθετικές προτάσεις της για τη γεωργία,
το εμπόριο και τη διανομή τροφίμων·
ελπίζει ότι θα αναληφθεί κοινή δράση
μέσω επενδύσεων στον τομέα της έρευνας,
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της
εκπαίδευσης, του προσανατολισμού και
της καινοτομίας στη γεωργία, προκειμένου
να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 48
Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία,
λόγω των χαρακτηριστικών της, μπορεί να
διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωταρχικό
ρόλο στην καταπολέμηση της σπατάλης
τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να
εντάξει φιλόδοξα μέτρα προς το σκοπό
αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις
της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη
διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα
αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων
στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης,
της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του
προσανατολισμού και της καινοτομίας στη
γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία,
λόγω των χαρακτηριστικών της,
χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους
φυσικούς πόρους και μπορεί να
διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωταρχικό
ρόλο στην καταπολέμηση της σπατάλης
τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να
εντάξει φιλόδοξα μέτρα προς το σκοπό
αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις
της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη
διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα
αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων
στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης,
της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του
προσανατολισμού και της καινοτομίας στη
γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 49
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία,
λόγω των χαρακτηριστικών της, μπορεί να
διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωταρχικό
ρόλο στην καταπολέμηση της σπατάλης
τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να
εντάξει φιλόδοξα μέτρα προς το σκοπό
αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις
της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη
διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα
αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων
στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης,

8. επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία,
λόγω των χαρακτηριστικών της, μπορεί να
διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωταρχικό
ρόλο στην καταπολέμηση της σπατάλης
τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να
εντάξει φιλόδοξα μέτρα προς το σκοπό
αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις
της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη
διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα
αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων
στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης,
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της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του
προσανατολισμού και της καινοτομίας στη
γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του
προσανατολισμού και της καινοτομίας στη
γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η
σπατάλη τροφίμων και να
διαπαιδαγωγηθούν και να
ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές για να
τηρούν πιο υπεύθυνη και συνειδητή
τακτική αποφεύγοντας τη σπατάλη
τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 50
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και τις γεωργικές οργανώσεις να
ευαισθητοποιήσουν περισσότερο το κοινό
ως προς τη σημασία και την αξία της
γεωργίας για την κοινωνία και ως προς
την αξία των γεωργικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 51
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει
κατευθυντήριες γραμμές για την
εφαρμογή του άρθρου 5 της Οδηγίας-
πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) το
οποίο ορίζει τα υποπροϊόντα. Η απουσία
νομικής σαφήνειας στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διάκριση
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μεταξύ αποβλήτων και μη αποβλήτων θα
μπορούσε να παρεμποδίσει την
αποδοτική χρήση των υποπροϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 52
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και τους μεταποιητές να καταρτίσουν
κατευθυντήριες γραμμές για την σπατάλη
τροφίμων που μπορεί να αποφευχθεί και
να επιτύχουν αποδοτικότερη χρήση των
φυσικών πόρων στο τμήμα της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων που τους
αντιστοιχεί, να προσπαθούν συνεχώς για
τη βελτίωση της μεταποίησης,
συσκευασίας και μεταφοράς, ώστε να
περιοριστούν οι περιττές σπατάλες
τροφίμων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη
και τους λιανοπωλητές να σχεδιάσουν και
να εφαρμόσουν προαιρετικές συμφωνίες,
να υποσχεθούν ότι θα λάβουν περαιτέρω
μέτρα αποδοτικής χρήσης των φυσικών
πόρων, και να καταπολεμήσουν τις
περιττές σπατάλες τροφίμων στο τμήμα
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της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που
τους αντιστοιχεί·

Or. en

Τροπολογία 54
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την
καθιέρωση μαθημάτων διατροφικής
εκπαίδευσης, κυρίως στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, προκειμένου να
ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες
συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο
των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων
στην παροχή πληροφοριών και στήριξης
στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη
και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· προτείνει να
καθιερώσουν τα κράτη μέλη μαθήματα
διατροφικής εκπαίδευσης ώστε να
ενημερώνεται καλύτερα το κοινό· τονίζει
τον σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών
και των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 55
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
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μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης, στα
σχολεία και τα κολλέγια, προκειμένου να
ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες
συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο
των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων
στην παροχή πληροφοριών και στήριξης
στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη
και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 56
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
πρώτα στα νηπιαγωγεία, εφόσον αυτό
είναι δυνατόν, κι ακολούθως στα
δημοτικά και στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, προκειμένου να
ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες
συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο
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όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων
στην παροχή πληροφοριών και στήριξης
στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη
και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 57
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή των
βέλτιστων πρακτικών για την
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

Or. nl

Τροπολογία 58
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων, τις μεθόδους για τη
μείωσή της και για την ενημέρωση της
κοινής γνώμης σχετικά με την αξία της
τροφής και των γεωργικών προϊόντων,
προωθώντας ένα επιστημονικό και
πολιτισμικό πνεύμα που θα βασίζεται στις
αρχές της βιωσιμότητας και της
αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου θα
παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την
ημερομηνία λήξης των τροφίμων, για την
αποθήκευσή τους, για την καλύτερη
δυνατή φύλαξή τους και για την
απόρριψή τους, προκειμένου να
ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες
συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο
των τοπικών αρχών, των δημοτικών
επιχειρήσεων και των λιανοπωλητών στην
παροχή πληροφοριών και στήριξης στους
πολίτες όσον αφορά την πρόληψη και τη
μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 59
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για



PE472.283v02-00 34/50 AM\878952EL.doc

EL

τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και
γαστρονομικής τέχνης για όλους τους
ευρωπαίους πολίτες, προκειμένου να
ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες
συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο
των τοπικών αρχών και των επιχειρήσεων
στην παροχή πληροφοριών και στήριξης
στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη
και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

Or. it

Τροπολογία 60
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών και
των επιχειρήσεων στην παροχή
πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες
όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση
της σπατάλης τροφίμων·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να προωθήσουν πρωτοβουλίες
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης
σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της
σπατάλης τροφίμων και τις μεθόδους για
τη μείωσή της, προωθώντας ένα
επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που
θα βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας
και της αλληλεγγύης· ζητεί την καθιέρωση
μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης,
κυρίως στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο
υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον
σημαντικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης,
των τοπικών αρχών και των δημοτικών
επιχειρήσεων στην παροχή πληροφοριών
και στήριξης στους πολίτες όσον αφορά
την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης
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τροφίμων·

Or. ro

Τροπολογία 61
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· επισημαίνει από την
άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων και των απορριπτόμενων
προϊόντων κατά μήκος ολόκληρης της
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων για να
αναδιανεμηθούν σε κατηγορίες πολιτών
που στερούνται αγοραστικής δύναμης·
επισημαίνει από την άποψη αυτή την
πολύτιμη συμβολή, αφενός, των εθελοντών
στη συγκέντρωση και διανομή των
προϊόντων και, αφετέρου, επαγγελματικών
εταιρειών που αναπτύσσουν συστήματα
και δράσεις κατά της σπατάλης·

Or. en

Τροπολογία 62
George Becali

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· επισημαίνει από

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται των
ελαχίστων πόρων· επισημαίνει από την
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την άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

Or. ro

Τροπολογία 63
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· επισημαίνει από την
άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· υπογραμμίζει τη
σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σε αυτό
το θέμα, καθώς και τη σημασία των
πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε
τοπικό επίπεδο, και επισημαίνει από την
άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

Or. ro

Τροπολογία 64
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· επισημαίνει από την
άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης·

10. επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν
αναλάβει ήδη αρκετά κράτη μέλη με
σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο,
των αδιάθετων αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων για να αναδιανεμηθούν σε
κατηγορίες πολιτών που στερούνται
αγοραστικής δύναμης· επισημαίνει από την
άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή,
αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση
και διανομή των προϊόντων και, αφετέρου,
επαγγελματικών εταιρειών που
αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά
της σπατάλης· καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει λεπτομερώς τις βέλτιστες
πρακτικές στα κράτη μέλη και στις τρίτες
χώρες προτού εκπονήσει μια
συντονισμένη στρατηγική για την
αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων·

Or. lt

Τροπολογία 65
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. καλεί τους λιανοπωλητές να
συμμετέχουν σε προγράμματα
αναδιανομής τροφίμων σε πολίτες που
στερούνται αγοραστικής δύναμης και να
εφαρμόσουν μέτρα που να επιτρέπουν
έκπτωση τιμής στα προϊόντα που
πλησιάζουν στο τέλος της προθεσμίας
ανάλωσης·

Or. en
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Τροπολογία 66
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. χαιρετίζει το έργο των εταιριών και
συμπράξεων επαγγελματιών
προερχόμενων από το δημόσιο, τον
ιδιωτικό, τον ακαδημαϊκό και το
σωματειακό χώρο και που σχεδιάζουν και
υλοποιούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα
συντονισμένα προγράμματα δράσης για
την καταπολέμηση της σπατάλης των
τροφίμων·

Or. fr

Τροπολογία 67
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να
προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής,
των αγορών χονδρικής, των
καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής
και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις
μεθόδους κατά της σπατάλης·

11. ζητεί από την Επιτροπή να
προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής,
των αγορών χονδρικής, των
καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής
και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις
μεθόδους κατά της σπατάλης· επισημαίνει
σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία της
ίδρυσης μιας Κοινότητας Γνώσης και
Καινοτομίας (Knowledge and Innovation
Community, KIC) για τα τρόφιμα, που
μεταξύ άλλων θα ασχοληθεί και με την
πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

Or. nl
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Τροπολογία 68
Mariya Nedelcheva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να
προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής,
των αγορών χονδρικής, των
καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής
και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις
μεθόδους κατά της σπατάλης·

11. εκτιμά πως οι επενδύσεις σε μεθόδους
περιορισμού της σπατάλης τροφίμων
μπορούν να αποφέρουν περιορισμό των
απωλειών που σημειώνονται στις
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και, κατά
συνέπεια, μείωση των τιμών των
τροφίμων, άρα και καλύτερη πρόσβαση
των φτωχότερων κατηγοριών πληθυσμού
στα τρόφιμα·
ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα
μέσα και τις δράσεις για τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των επιχειρήσεων γεωργικών
ειδών διατροφής, των αγορών χονδρικής,
των καταστημάτων, των αλυσίδων
διανομής και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις
μεθόδους κατά της σπατάλης·

Or. bg

Τροπολογία 69
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από την Επιτροπή να
προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής,
των αγορών χονδρικής, των
καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής
και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις

11. ζητεί από την Επιτροπή να
προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των
επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής,
των αγορών χονδρικής, των
καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής
και των δημόσιων και ιδιωτικών
επιχειρήσεων μαζικής εστίασης στις
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μεθόδους κατά της σπατάλης· μεθόδους κατά της σπατάλης,
συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού
της απαγόρευσης πώλησης τροφίμων σε
τιμές κάτω του κόστους παραγωγής·

Or. en

Τροπολογία 70
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει
τον αγροδιατροφικό κλάδο να αναλάβει
το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί στο
θέμα της σπατάλης των τροφίμων,
προωθώντας κυρίως τη συσκευασία των
προϊόντων σε μικρότερες μερίδες·

Or. fr

Τροπολογία 71
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους
κανόνες που διέπουν τις δημόσιες
συμβάσεις για υπηρεσίες εστίασης, έτσι
ώστε, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με
ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να
δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις
που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή
των αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων
σε ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική
δύναμη και προωθούν συγκεκριμένες
δράσεις για την εκ των προτέρων μείωση

διαγράφεται
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της σπατάλης·

Or. en

Τροπολογία 72
Rareş-Lucian Niculescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους
κανόνες που διέπουν τις δημόσιες
συμβάσεις για υπηρεσίες εστίασης, έτσι
ώστε, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με
ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να
δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις
που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή
των αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων
σε ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική
δύναμη και προωθούν συγκεκριμένες
δράσεις για την εκ των προτέρων μείωση
της σπατάλης·

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 73
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους
κανόνες που διέπουν τις δημόσιες
συμβάσεις για υπηρεσίες εστίασης, έτσι
ώστε, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με
ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να
δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις
που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή

διαγράφεται
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των αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων
σε ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική
δύναμη και προωθούν συγκεκριμένες
δράσεις για την εκ των προτέρων μείωση
της σπατάλης·

Or. en

Τροπολογία 74
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κανόνες
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για
υπηρεσίες εστίασης, έτσι ώστε, κατά την
ανάθεση συμβάσεων, με ισότιμους τους
υπόλοιπους όρους, να δίνεται
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που
διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή των
αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων σε
ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη
και προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για
την εκ των προτέρων μείωση της
σπατάλης·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κανόνες
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για
υπηρεσίες εστίασης, έτσι ώστε, κατά την
ανάθεση συμβάσεων, με ισότιμους τους
υπόλοιπους όρους, να δίνεται
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που
διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή των
αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων σε
ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη
και προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για
την εκ των προτέρων μείωση της σπατάλης
δίνοντας για παράδειγμα την προτίμηση
στα γεωργικά και αγροδιατροφικά
προϊόντα που παρήχθησαν όσο το
δυνατόν κοντινότερα στον τόπο
ανάλωσης·

Or. it

Τροπολογία 75
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κανόνες
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για
υπηρεσίες εστίασης, έτσι ώστε, κατά την
ανάθεση συμβάσεων, με ισότιμους τους
υπόλοιπους όρους, να δίνεται
προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που
διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή των
αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων σε
ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη
και προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για
την εκ των προτέρων μείωση της
σπατάλης·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους κανόνες
που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για
υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού, έτσι
ώστε, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με
ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να
δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις
που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή
των αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων σε
ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη
και προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για
την εκ των προτέρων μείωση της
σπατάλης·

Or. en

Τροπολογία 76
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να
δώσει το καλό παράδειγμα, να ασχοληθεί
με τη σπατάλη τροφίμων εντός των ιδίων
των οργάνων της ΕΕ και να λάβει
επείγοντα και αναγκαία μέτρα για τη
μείωση των ιδιαιτέρως σημαντικών
ποσοτήτων τροφίμων που πετιούνται
καθημερινά στα κυλικεία των διαφόρων
ευρωπαϊκών οργάνων·

Or. fr

Τροπολογία 77
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13



PE472.283v02-00 44/50 AM\878952EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων με βιομηχανικό
οικολογικό σχεδιασμό·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα τη διευκρίνιση της
επισήμανσης που αναγράφει διπλή
ημερομηνία λήξης ("ελάχιστης
διατήρησης" και "ανάλωσης μέχρι") και
τις πωλήσεις με έκπτωση προϊόντων με
κοντινή ημερομηνία λήξης ή με
ελαττώματα. Επισημαίνει ότι η
καινοτόμος και αποτελεσματική χρήση
των συσκευασιών μπορεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της
σπατάλης τροφίμων μέσω της μείωσης
της συνολικής περιβαλλοντικής
επίπτωσης ενός προϊόντος. Η εφαρμογή
της αρχής "όποιος ρυπαίνει πληρώνει"
θα διασφάλιζε ότι την ευθύνη για τα
απόβλητα θα την έχουν εκείνοι που τα
δημιούργησαν·

Or. en

Τροπολογία 78
Marc Tarabella

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων με βιομηχανικό
οικολογικό σχεδιασμό·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα, ή
ακόμη τη βελτιστοποίηση της
συσκευασίας των τροφίμων (χάρη στο
βιομηχανικό οικολογικό σχεδιασμό), μέσω
της συνεχούς επιδίωξης μιας ισορροπίας
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ανάμεσα στο προϊόν, στη συσκευασία του
και στις χρήσεις που προτίθενται να του
επιφυλάξουν οι καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 79
Michel Dantin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων με βιομηχανικό οικολογικό
σχεδιασμό·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να αναπτύξουν συσκευασίες
που δεν θα ενθαρρύνουν την
υπερκατανάλωση, και να μειώσουν τις
συσκευασίες με σκοπό την παραγωγή
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων με
βιομηχανικό οικολογικό σχεδιασμό·

Or. fr

Τροπολογία 80
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
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κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων με βιομηχανικό οικολογικό
σχεδιασμό·

κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττωματική
συσκευασία, καθώς και να μειώσουν τις
συσκευασίες για παραγωγή φιλικών προς
το περιβάλλον προϊόντων με βιομηχανικό
οικολογικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 81
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων με βιομηχανικό οικολογικό
σχεδιασμό·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα τη διόρθωση των
προβλημάτων που προκαλούνται από την
επισήμανση με διπλή ημερομηνία λήξης
(εμπορική και κατανάλωσης) και τις
πωλήσεις με έκπτωση προϊόντων με
κοντινή ημερομηνία λήξης ή με
ελαττώματα, καθώς και να βελτιώσουν τις
συσκευασίες ώστε να αυξήσουν το χρόνο
αποθήκευσης των προϊόντων και τη
φρεσκάδα τους και να μειώσουν τις
συσκευασίες, με σκοπό την παραγωγή
φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων με
βιομηχανικό οικολογικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 82
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
καθώς και να μειώσουν τις συσκευασίες
για παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων με βιομηχανικό οικολογικό
σχεδιασμό·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να
προωθήσει μέτρα ικανά να περιορίσουν εκ
των προτέρων τη σπατάλη τροφίμων, όπως
για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή
ημερομηνία λήξης (εμπορική και
κατανάλωσης) και τις πωλήσεις με
έκπτωση προϊόντων με κοντινή
ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα,
τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη
επιτείνουν τη σπατάλη απαγορεύοντας
την πώληση κάτω του κόστους, καθώς
και να μειώσουν τις συσκευασίες για
παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
προϊόντων με βιομηχανικό οικολογικό
σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 83
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρχει
μεγαλύτερη σαφήνεια και συνοχή στη
σήμανση των προθεσμιών ανάλωσης των
τροφίμων, σωστής αποθήκευσης και
οδηγιών κατάψυξης υπόψιν των
καταναλωτών, κι ότι η Επιτροπή, τα
κράτη μέλη και οι παραγωγοί τροφίμων
πρέπει να εφαρμόζουν πιο
αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά
με τα κριτήρια βρωσιμότητας των
τροφίμων·

Or. en
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Τροπολογία 84
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει
την υιοθέτηση συγκεκριμένων μορφών
διαφοροποιημένης συσκευασίας
αναλόγως του εάν προορίζονται για
μονοπρόσωπες ή για πολυπρόσωπες
οικογένειες·

Or. it

Τροπολογία 85
Mairead McGuinness

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία
κλίμακα που συνδέεται με την τοπική και
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση·
αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και
συμβάλλουν στη σταθερότητα του
πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η
μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική τη
χρηματοδότηση που απαιτείται για την
προώθηση των άμεσων πωλήσεων και
των τοπικών αγορών, καθώς και όλων
των μορφών προώθησης της μικρής
αλυσίδας ή μηδενικής χιλιομετρικής
απόστασης·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης
εκείνης που συνδέεται με τη μικρή και
μεσαία κλίμακα· ζητεί να προωθεί η
μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική τη
βιώσιμη παραγωγή και τα μέτρα στον
τομέα της διανομής·

Or. en
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Τροπολογία 86
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία
κλίμακα που συνδέεται με την τοπική και
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση·
αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και
συμβάλλουν στη σταθερότητα του
πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η
μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική τη
χρηματοδότηση που απαιτείται για την
προώθηση των άμεσων πωλήσεων και
των τοπικών αγορών, καθώς και όλων
των μορφών προώθησης της μικρής
αλυσίδας ή μηδενικής χιλιομετρικής
απόστασης·

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία
κλίμακα που συνδέεται με την τοπική και
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση·
αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και
συμβάλλουν στη σταθερότητα του
πρωτογενούς τομέα·

Or. en

Τροπολογία 87
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία
κλίμακα που συνδέεται με την τοπική και
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση·
αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και
συμβάλλουν στη σταθερότητα του
πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η

14. καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν
και να υποστηρίξουν τις πρωτοβουλίες με
σκοπό την παροχή κινήτρων για τη
βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία
κλίμακα που συνδέεται με την τοπική και
περιφερειακή αγορά και κατανάλωση·
αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι
βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και
συμβάλλουν στη σταθερότητα του
πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η
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μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική τη
χρηματοδότηση που απαιτείται για την
προώθηση των άμεσων πωλήσεων και των
τοπικών αγορών, καθώς και όλων των
μορφών προώθησης της μικρής αλυσίδας ή
μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης·

μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική τη
χρηματοδότηση που απαιτείται για την
προώθηση της σταθερότητας του
πρωτογενούς τομέα, π.χ. μέσω των
άμεσων πωλήσεων και των τοπικών
αγορών, καθώς και όλων των μορφών
προώθησης της μικρής αλυσίδας ή
μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης·

Or. nl

Τροπολογία 88
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν
ώστε οι μικροί τοπικοί παραγωγοί και οι
όμιλοι τοπικών παραγωγών να μπορούν
να συμμετέχουν σε δημόσιους
διαγωνισμούς για την εκτέλεση ειδικών
προγραμμάτων προώθησης, ειδικότερα,
της κατανάλωσης φρούτων και
γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία·

Or. lt


