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Amendement 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de Commissie 
interne markt en 
consumentenbescherming over "Een 
efficiëntere en eerlijkere handels- en 
distributiemarkt" (A7-0217/2011);

Or. en

Amendement 2
George Becali

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in Europa elk jaar een 
groeiende hoeveelheid gezond en eetbaar 
voedsel (volgens sommige schattingen tot 
50%) ergens tussen de schakels van de 
voedselvoorzieningsketen verloren gaat en 
afval wordt,

A. overwegende dat in Europa elk jaar een 
groeiende hoeveelheid gezond en eetbaar 
voedsel (volgens sommige schattingen tot 
50%) ergens tussen de schakels van de 
voedselvoorzieningsketen - in sommige 
gevallen tot en met de consument -
verloren gaat en afval wordt;

Or. ro

Amendement 3
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in een door de 
Commissie gepubliceerde studie de 
jaarlijks voortgebrachte hoeveelheid 
voedselsafval in de 27 lidstaten op 
ongeveer 89 miljoen ton wordt geschat, 
ofwel 179 kilo per hoofd van de bevolking 

B. overwegende dat in een door de 
Commissie gepubliceerde studie de 
jaarlijks voortgebrachte hoeveelheid 
voedselsafval in de 27 lidstaten op 
ongeveer 89 miljoen ton wordt geschat, 
ofwel 179 kilo per hoofd van de bevolking 
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met grote afwijkingen tussen de 
afzonderlijke landen en sectoren, waarbij 
de verspilling in de landbouw op 
productieniveau nog buiten beschouwing 
is gelaten,

met grote afwijkingen tussen de 
afzonderlijke landen en sectoren, waarbij 
de verspilling van landbouwproducten nog 
buiten beschouwing is gelaten;

Or. fr

Amendement 4
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in een door de 
Commissie gepubliceerde studie de 
jaarlijks voortgebrachte hoeveelheid 
voedselsafval in de 27 lidstaten op 
ongeveer 89 miljoen ton wordt geschat, 
ofwel 179 kilo per hoofd van de bevolking 
met grote afwijkingen tussen de 
afzonderlijke landen en sectoren, waarbij 
de verspilling in de landbouw op 
productieniveau nog buiten beschouwing is 
gelaten,

B. overwegende dat in een door de 
Commissie gepubliceerde studie de 
jaarlijks voortgebrachte hoeveelheid 
voedselsafval in de 27 lidstaten op 
ongeveer 89 miljoen ton wordt geschat, 
ofwel 179 kilo per hoofd van de bevolking 
met grote afwijkingen tussen de 
afzonderlijke landen en sectoren, waarbij 
de verspilling in de landbouw op 
productieniveau en in zee teruggeworpen 
vis nog buiten beschouwing is gelaten; dat 
de totale voedselverspilling tegen 2020 tot 
circa 126 miljoen ton (een toename van 
40%) zal stijgen als er geen aanvullende 
preventieve acties of maatregelen worden 
genomen;

Or. xm

Amendement 5
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de voedselhulp die 
in het kader van het 
voedseldistributieprogramma voor de 
meest behoeftigen in de Gemeenschap ter 
beschikking wordt gesteld, van groot 
belang is om ngo's en 



AM\878952NL.doc 5/45 PE472.283v02-00

NL

liefdadigheidsorganisaties te helpen de 
honger- en ondervoedingsproblematiek in 
de EU aan te pakken; 

Or. en

Amendement 6
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

Е. overwegende dat met het terugdringen 
van de voedselverspilling een zeer 
belangrijke eerste stap wordt gezet bij het 
bestrijden en verminderen van de honger in 
de wereld, bij het verbeteren van de 
voedingsstandaard van de wereldbevolking 
en bij het ondervangen van de door de 
FAO geschatte groei in de vraag naar 
voedsel,

Е. overwegende dat met het terugdringen 
van de voedselverspilling een zeer 
belangrijke stap wordt gezet naar de 
verwezenlijking van de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
inzake het bestrijden en verminderen van 
de honger in de wereld, bij het verbeteren 
van de voedingsstandaard van de 
wereldbevolking, bij het ondervangen van 
de door de FAO geschatte groei in de vraag 
naar voedsel en dus bij het verbeteren van 
de volksgezondheidstoestand wereldwijd;

Or. bg

Amendement 7
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat op basis van studies 
van de FAO de voorziene toename van de 
wereldbevolking van 7 tot 9 miljard een 
uitbreiding van de voedselvoorziening 
vergt van 70% vóór het jaar 2050,

E. overwegende dat op basis van studies 
van de FAO de voorziene toename van de 
wereldbevolking van 7 tot 9 miljard een 
uitbreiding van de voedselvoorziening 
vergt van ten minste 70% vóór het jaar 
2050;

Or. nl

Amendement 8
Rareş-Lucian Niculescu
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de mondiale 
graanproductie is gestegen van 824 
miljoen ton in 1960 tot circa 2,2 miljard 
ton in 2010 en dat de productie elk jaar 
met 27 miljoen ton toeneemt; dat, als deze 
trend in de  wereldwijde 
landbouwproductie aanhoudt, de toename 
van de graanproductie in verhouding tot 
die van vandaag zou volstaan om de 
wereldbevolking te voeden; dat, aangezien 
er in de naoogst zo'n 14% van de 
productie verloren gaat en nog eens 15% 
bij de distributie en in de huishoudens, 
drie vijfde van de totale productietoename 
die voor 2050 nodig is gerealiseerd zou 
kunnen worden door een einde te maken 
aan de verspilling;

Or. en

Amendement 9
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat met het terugdringen 
van de voedselverspilling een zeer 
belangrijke eerste stap wordt gezet bij het 
bestrijden en verminderen van de honger in 
de wereld, bij het verbeteren van de 
voedingsstandaard van de 
wereldbevolking en bij het ondervangen
van de door de FAO geschatte groei in de 
vraag naar voedsel,

F. overwegende dat met het terugdringen 
van de voedselverspilling een zeer 
belangrijke eerste stap wordt gezet bij het 
bestrijden en verminderen van de honger 
en ondervoeding in de wereld, in het licht
van de door de FAO geschatte toename;

Or. en

Amendement 10
Michel Dantin
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat met het terugdringen 
van de voedselverspilling een zeer
belangrijke eerste stap wordt gezet bij het 
bestrijden en verminderen van de honger 
in de wereld, bij het verbeteren van de 
voedingsstandaard van de 
wereldbevolking en bij het ondervangen 
van de door de FAO geschatte groei in de 
vraag naar voedsel,

F. overwegende dat het terugdringen van 
de voedselverspilling een belangrijke 
eerste etappe vormt in de bestrijding van 
de honger in de wereld, de reactie op de 
door de FAO geschatte groei in de vraag 
naar voedsel en de verbetering van de 
voedingsstandaard van de 
wereldbevolking;

Or. fr

Amendement 11
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat minder verspilling 
van levensmiddelen tot efficiënter 
bodemgebruik en beter waterbeheer zou 
betekenen, positieve gevolgen zou hebben 
voor de hele landbouwsector wereldwijd 
en in belangrijke mate zou bijdragen aan 
de strijd tegen ondervoeding in 
ontwikkelingsgebieden;

Or. it

Amendement 12
Juozas Imbrasas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de voedselverspilling 
niet alleen ethisch beladen is maar ook 
gevolgen heeft op economisch, sociaal, 
milieu-, voedings- en gezondheidsvlak,

G. overwegende dat voedselverspilling niet 
alleen ethische, economische, sociale en 
voedingsgerelateerde implicaties heeft 
maar ook gevolgen heeft op gezondheids-
en milieuvlak, aangezien bergen niet-
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gebruikt voedsel in belangrijke mate 
bijdragen tot de opwarming van de aarde 
en voedselverspilling methaan produceert, 
dat als broeikasgas 21 maal zo erg is als 
kooldioxide; 

Or. lt

Amendement 13
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de voedselverspilling 
niet alleen ethisch beladen is maar ook 
gevolgen heeft op economisch, sociaal, 
milieu-, voedings- en gezondheidsvlak,

G. overwegende dat voedselverspilling niet 
alleen ethische, economische, sociale en 
voedingsgerelateerde implicaties heeft 
maar ook gevolgen heeft op gezondheids-
en milieuvlak, aangezien bergen niet-
gebruikt voedsel in belangrijke mate 
bijdragen tot de opwarming van de aarde 
en voedselverspilling methaan produceert, 
dat als broeikasgas 21 maal zo erg is als
kooldioxide; 

Or. lt

Amendement 14
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
voedselverspilling door consumenten in 
ontwikkelingslanden minimaal is; dat 
voedselverspilling in die landen 
hoofdzakelijk te wijten is aan financiële 
en technische beperkingen in de hele 
voedselproductieketen;

Or. bg
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Amendement 15
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat uit recente studies 
blijkt dat er voor de productie van een kilo 
levensmiddelen gemiddeld 4,5 kilo CO2 
wordt uitgestoten; dat de circa 89 M/t 
voedsel die in Europa verspild worden 170 
M/t CO2 eq/jaar opleveren, waarvan 59
M7t in de levensmiddelenindustrie, 78 M/t 
in de huishoudelijke consumptie en 33 
M/t elders; dat voor de productie van 30% 
voedsel dat niet geconsumeerd wordt 50% 
meer water voor irrigatie wordt gebruikt 
en dat er voor de productie van 1 kg 
rundvlees tussen 5 en 10 ton water nodig 
is;

Or. it

Amendement 16
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat niet alleen de 
voedselzekerheid, maar ook andere 
problemen zoals obesitas, hart- en 
vaatziekten en tumoren die het gevolg zijn 
van de overconsumptie van vetten en 
eiwitten, de rijkste economieën bedreigen, 
met als gevolg dat er in de wereld evenveel 
mensen aan overvoeding lijden als aan 
ondervoeding;

Or. it

Amendement 17
Giovanni La Via
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Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de gestadige 
vermindering van de productiefactoren 
haaks staat op de noodzaak van verhoging 
van de levensmiddelenvraag in de 
Europese Unie;

Or. it

Amendement 18
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de uitwisseling 
van goede praktijken op Europees en 
internationaal niveau, alsook de bijstand 
aan ontwikkelingslanden, van groot 
belang is in de bestrijding van de 
wereldwijde voedselverspilling;

Or. bg

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

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat voedselverspilling 
in de hele keten optreedt, van de fase van 
de landbouwproductie tot en met die van 
de opslag, de verwerking, de distributie, 
het beheer en de consumptie;

Or. en

Amendement 20
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor 
voedselzekerheid ligt bij hen die een 
actieve rol spelen in de 
voedselvoorzieningsketen,

J. overwegende dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor 
voedselzekerheid en voor het tegengaan 
van voedselverspilling overal waar die 
vermeden kan worden ligt bij hen die een 
actieve rol spelen in de 
voedselvoorzieningsketen;

Or. en

Amendement 21
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat sommige lidstaten 
het verkopen van levensmiddelen onder de 
kostprijs verbieden, waarmee ze de 
winkeliers de mogelijkheid ontnemen om 
onverkochte verse levensmiddelen tegen 
het einde van de dag tegen een lagere 
prijs te verkopen en bijdragen tot nog 
meer verspilling in de voedselketen; 

Or. en

Amendement 22
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het Forum op 
hoog niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen en de Europese 
Rondetafelconferentie over duurzame 
voedselconsumptie en -productie werken 
aan een efficiëntere en duurzamere 
voedselvoorzieningsketen;
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Or. en

Amendement 23
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat voedselzekerheid voor de
mens een grondrecht is, een recht dat vorm 
krijgt middels een beschikbare, 
toegankelijke, bruikbare en regelmatige 
aanvoer van voedsel dat voldoende 
voedingswaarde heeft, gezond is en in 
overeenstemming is met de behoefte;

1. bevestigt dat voedselzekerheid voor de 
mens een grondrecht is, een recht dat vorm 
krijgt middels een beschikbare, 
toegankelijke, bruikbare en regelmatige 
aanvoer van voedsel dat voldoende 
voedingswaarde heeft, gezond is en in 
overeenstemming is met de behoefte; wijst 
erop dat de mondiale voedselproductie 
bedreigd wordt door een aantal factoren 
zoals de schaarse natuurlijke 
hulpbronnen in verhouding tot de 
groeiende wereldbevolking en de 
gebrekkige toegang tot voedsel voor de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen;

Or. it

Amendement 24
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. bevestigt dat voedselzekerheid voor de 
mens een grondrecht is, een recht dat vorm 
krijgt middels een beschikbare, 
toegankelijke, bruikbare en regelmatige 
aanvoer van voedsel dat voldoende 
voedingswaarde heeft, gezond is en in 
overeenstemming is met de behoefte;

1. bevestigt dat voedselzekerheid voor de 
mens een grondrecht is, een recht dat vorm 
krijgt middels een beschikbare, 
toegankelijke, bruikbare en regelmatige 
aanvoer van voedsel dat voldoende 
voedingswaarde heeft, gezond is, 
toereikend is en in overeenstemming is 
met de behoefte;

Or. ro

Amendement 25
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann, Anna Maria Corazza Bildt
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat het belangrijk is te 
waarborgen dat er geschikte verpakkings-
en conserveringsmaterialen worden 
gebruikt die niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid of voor de houdbaarheid van 
de producten; 

Or. it

Amendement 26
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Marit Paulsen, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om strategieën te bevorderen die 
zijn gericht op de verbetering van de 
efficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen en om met 
spoed het hoofd te bieden aan het probleem 
van de voedselverspilling die plaatsvindt 
over de hele lengte van de toevoerketen; 
spoort de Raad, de Commissie en de 
lidstaten aan deze twee punten met 
voorrang op de beleidsagenda te zetten;

2. verzoekt de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en de deelnemers aan de 
voedselvoorzieningsketen om met spoed 
het hoofd te bieden aan het probleem van 
de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoerketen en 
richtsnoeren uit te vaardigen voor en 
steun te geven aan de verbetering, sector 
per sector, van de efficiëntie in de 
voedselvoorzieningsketen, en spoort hen
aan dit met voorrang op de beleidsagenda 
te zetten;

Or. en

Amendement 27
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om strategieën te bevorderen die 
zijn gericht op de verbetering van de 

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om strategieën te bevorderen die 
zijn gericht op de verbetering van de 
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efficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen en om met spoed 
het hoofd te bieden aan het probleem van 
de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoerketen; spoort 
de Raad, de Commissie en de lidstaten aan 
deze twee punten met voorrang op de 
beleidsagenda te zetten;

efficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen en om met spoed 
het hoofd te bieden aan het probleem van 
de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoerketen; spoort 
de Raad, de Commissie en de lidstaten aan 
deze twee punten met voorrang op de 
beleidsagenda te zetten; verzoekt de 
Commissie in dit verband meer 
bekendheid te geven aan de 
werkzaamheden die zowel in het Forum 
op hoog niveau voor een beter werkende 
voedselvoorzieningsketen als bij de 
Europese Rondetafelconferentie over 
duurzame voedselconsumptie en -
productie gaande zijn, onder meer met 
betrekking tot richtsnoeren voor het 
aanpakken van de voedselverspilling;

Or. en

Amendement 28
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om strategieën te bevorderen die 
zijn gericht op de verbetering van de 
efficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen en om met spoed 
het hoofd te bieden aan het probleem van 
de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoerketen; spoort 
de Raad, de Commissie en de lidstaten aan 
deze twee punten met voorrang op de 
beleidsagenda te zetten;

2. verzoekt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten om strategieën te bevorderen die 
zijn gericht op de verbetering van de 
efficiëntie van de 
voedselvoorzieningsketen en om met spoed 
het hoofd te bieden aan het probleem van 
de voedselverspilling die plaatsvindt over 
de hele lengte van de toevoer- en 
consumptieketen; spoort de Raad, de
Commissie en de lidstaten aan deze twee 
punten met voorrang op de beleidsagenda 
te zetten;

Or. ro

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is bezorgd over het feit dat dagelijks een 
aanzienlijke hoeveelheid nog uitstekend 
eetbaar voedsel wordt behandeld als afval, 
met alarmerende gevolgen op voedings-, 
milieu-, sociaal en economisch vlak; 
verzoekt de Commissie daarom de 
oorzaken en de gevolgen te onderzoeken 
van het jaarlijks weggooien, verspillen en 
laten bederven van ongeveer 50% van de 
voedselproductie, onder meer door een 
nauwkeurige raming te maken van de 
verspillingen en een inschatting te maken 
van zowel de sociale en economische 
gevolgen als de gevolgen voor voeding en 
milieu; verzoekt de Commissie daarnaast 
om concrete maatregelen uit te werken die 
zijn gericht op het halveren van de 
voedselverspilling vóór 2025 en 
tegelijkertijd op het tegengaan van het 
voortbrengen van voedselafval;

3. is bezorgd over het feit dat dagelijks een 
aanzienlijke hoeveelheid nog uitstekend 
eetbaar voedsel wordt behandeld als afval, 
met alarmerende gevolgen op voedings-, 
milieu-, economisch en ethisch vlak; 
verzoekt de Commissie daarom een 
inschatting te maken van de gevolgen van 
voedselverspilling op economisch vlak en 
voor milieu en voeding; verzoekt de 
Commissie daarnaast om concrete 
maatregelen te nemen die zijn gericht op 
het halveren van de voedselverspilling vóór 
2025 en tegelijkertijd op het tegengaan van 
het voortbrengen van voedselafval;

Or. en

Amendement 30
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is bezorgd over het feit dat dagelijks een 
aanzienlijke hoeveelheid nog uitstekend 
eetbaar voedsel wordt behandeld als afval, 
met alarmerende gevolgen op voedings-, 
milieu-, sociaal en economisch vlak; 
verzoekt de Commissie daarom de 
oorzaken en de gevolgen te onderzoeken 
van het jaarlijks weggooien, verspillen en 
laten bederven van ongeveer 50% van de 
voedselproductie, onder meer door een 
nauwkeurige raming te maken van de 
verspillingen en een inschatting te maken 
van zowel de sociale en economische 
gevolgen als de gevolgen voor voeding en 
milieu; verzoekt de Commissie daarnaast 
om concrete maatregelen uit te werken die 

3. is bezorgd over het feit dat dagelijks een 
aanzienlijke hoeveelheid nog uitstekend 
eetbaar voedsel wordt behandeld als afval, 
met alarmerende gevolgen op voedings-, 
milieu-, sociaal en economisch vlak; 
verzoekt de Commissie daarom de 
oorzaken en de gevolgen te onderzoeken 
van het jaarlijks verspillen van een 
aanzienlijk deel van de voedselproductie, 
onder meer door een nauwkeurige raming 
te maken van de verspillingen en een 
inschatting te maken van zowel de sociale 
en economische gevolgen als de gevolgen 
voor voeding en milieu; verzoekt de 
Commissie daarnaast om concrete 
maatregelen uit te werken die zijn gericht
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zijn gericht op het halveren van de 
voedselverspilling vóór 2025 en 
tegelijkertijd op het tegengaan van het 
voortbrengen van voedselafval;

op het halveren van de voedselverspilling 
vóór 2025 en tegelijkertijd op het 
tegengaan van het voortbrengen van 
voedselafval;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Raad, de Commissie, de 
lidstaten en de actoren in de 
voedselvoorzieningsketen samen te 
werken aan de ontwikkeling van een 
inventarisatiesysteem voor hulpbronnen 
en een beleid te voeren om 
hulpbronnenefficiëntie gedurende de hele 
levenscyclus van voedselproducten te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 32
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken welke gevolgen een 
dwingend afvalbeleid zou voor het 
verspillen van levensmiddelen; wenst dat 
er voor alle schakels in de 
levensmiddelenketen een dwingend 
afvalverwerkingsbeleid wordt vastgesteld 
overeenkomstig het beginsel "de vervuiler 
betaalt";

Or. fr
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Amendement 33
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat voedselverspilling 
diverse oorzaken heeft: overproductie, 
verkeerde doelgroepkeuze (onaangepaste 
omvang of vorm), aantasting van de 
kwaliteit van het product of de verpakking 
ervan, marketingregels 
(presentatieproblemen of defecte 
verpakkingen), slecht beheer van 
voorraden of slechte 
marketingstrategieën;

Or. fr

Amendement 34
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. acht het voor een maximale 
vermindering van de voedselverspilling 
noodzakelijk dat alle deelnemers aan de 
voedselvoorzieningsketen meewerken en 
dat de diverse oorzaken van 
voedselverspilling sector per sector 
worden aangepakt;

Or. fr

Amendement 35
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
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de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees 
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens;

de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt het belang van 
het uitwisselen van beste praktijken op 
Europees niveau die zijn gericht op het 
efficiënter maken van de 
voedselvoorzieningsketens;

Or. nl

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees 
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens;

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees 
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens, 
in de eerste plaats door rechtstreekse 
contacten tussen producenten en 
consumenten te bevorderen en door de 
toevoerketen te verkorten;

Or. lt

Amendement 37
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens;

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees 
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens 
en op de verbetering van de coördinatie 
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tussen de lidstaten met het oog op het 
vermijden van voedselverspilling;

Or. en

Amendement 38
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees 
niveau die zijn gericht op het efficiënter 
maken van de voedselvoorzieningsketens;

4. acht het dringend noodzakelijk de 
voedselverspilling over de hele lengte van 
de toevoerketen terug te dringen, van het 
veld tot het bord; benadrukt de noodzaak 
van een gecoördineerde strategie gevolgd 
door concrete maatregelen op Europees en 
nationaal niveau die zijn gericht op het 
efficiënter maken van de 
voedselvoorzieningsketens;

Or. ro

Amendement 39
Salvatore Caronna

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie bij het uitwerken 
van het ontwikkelingsbeleid steun te geven 
aan maatregelen die zijn gericht op het 
terugdringen van verspilling over de hele 
lengte van de voedselvoorzieningsketen in 
ontwikkelingslanden waar de 
productietechnieken, het beheer van de 
naoogst, de infrastructuur, de 
verwerkingsprocessen en de verpakking 
ontoereikend en inadequaat zijn;

5. verzoekt de Commissie bij het uitwerken 
van het ontwikkelingsbeleid steun te geven 
aan maatregelen die zijn gericht op het 
terugdringen van verspilling over de hele 
lengte van de voedselvoorzieningsketen in 
ontwikkelingslanden waar de 
productietechnieken, het beheer van de 
naoogst, de infrastructuur, de 
verwerkingsprocessen en de verpakking 
ontoereikend en inadequaat zijn; is 
bovendien van mening dat een 
doeltreffender voedselvoorzieningsketen 
er ook toe kan bijdragen dat deze landen 
autonoom worden op het gebied van de 
voedselvoorziening;
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Or. it

Amendement 40
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie bij het uitwerken 
van het ontwikkelingsbeleid steun te geven 
aan maatregelen die zijn gericht op het 
terugdringen van verspilling over de hele 
lengte van de voedselvoorzieningsketen in 
ontwikkelingslanden waar de 
productietechnieken, het beheer van de 
naoogst, de infrastructuur, de 
verwerkingsprocessen en de verpakking 
ontoereikend en inadequaat zijn;

5. verzoekt de Commissie bij het uitwerken 
van het ontwikkelingsbeleid steun te geven 
aan maatregelen die zijn gericht op het 
terugdringen van verspilling over de hele 
lengte van de voedselvoorzieningsketen in 
ontwikkelingslanden waar de 
productietechnieken, het beheer van de 
naoogst, de infrastructuur, de 
verwerkingsprocessen en de verpakking 
ontoereikend en inadequaat zijn; beveelt 
aan dat de modernisering van deze 
landbouwapparatuur en -infrastructuur 
wordt aangemoedigd om de 
naoogstverliezen te verkleinen en de 
houdbaarheidsperiode van voedsel te 
verlengen;

Or. lt

Amendement 41
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt om bijsturing van de 
maatregelen inzake de verdeling van 
voedselproducten onder de minst 
bedeelden, de communautaire steun voor 
de verstrekking van melk en 
zuivelproducten aan schoolkinderen en 
het programma ter stimulering van 
fruitconsumptie op scholen, ten einde 
voedselverspilling te voorkomen;

Or. ro
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Amendement 42
Riikka Manner, Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met een wetgevingsvoorstel te 
komen waarin een typering wordt gegeven 
van "voedselverspilling" en verzoekt dat 
in het huidige normenstelsel voor de 
definiëring van afval ook voedselafval van 
agrarische herkomst wordt opgenomen;

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met duidelijke definities van 
"voedselverspilling" te komen en in dit 
verband ook een aparte definitie te 
formuleren voor voedselafval dat voor 
biobrandstof wordt gebruikt en van 
"bioafval", omdat dat onder een andere 
categorie valt dan gewoon voedselafval, 
daar het wordt hergebruikt voor 
energiedoeleinden;

Or. en

Amendement 43
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met een wetgevingsvoorstel te 
komen waarin een typering wordt gegeven 
van "voedselverspilling" en verzoekt dat in 
het huidige normenstelsel voor de 
definiëring van afval ook voedselafval van 
agrarische herkomst wordt opgenomen;

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met een voorstel te komen waarin 
een typering wordt gegeven van 
"voedselverspilling" en verzoekt dat in het 
huidige normenstelsel voor de definiëring 
van afval ook voedselafval van agrarische 
herkomst wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 44
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met een wetgevingsvoorstel te 
komen waarin een typering wordt gegeven 
van "voedselverspilling" en verzoekt dat in 
het huidige normenstelsel voor de 
definiëring van afval ook voedselafval van 
agrarische herkomst wordt opgenomen;

7. neemt nota van het feit dat er in Europa 
geen geharmoniseerde definitie bestaat van 
voedselverspilling; verzoekt de Commissie 
daarom met een wetgevingsvoorstel te 
komen waarin een typering wordt gegeven 
van "voedselverspilling" en verzoekt dat in 
het huidige normenstelsel voor de 
definiëring van afval ook van de landbouw 
en van de voedselvoorzieningsketen 
afkomstig voedselafval wordt opgenomen

Or. it

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie toe te werken 
naar harmonisering van de EU-
voorschriften inzake gegevens over 
voedselverspilling, aangezien er geen 
betrouwbare gegevensbank bestaat die 
gebruikt kan worden om de 
voedselverspillingscijfers in de diverse 
lidstaten te valideren en als grondslag kan 
dienen voor het ontwerpen van effectieve 
beleidsmaatregelen tegen 
voedselverspilling;

Or. en

Amendement 46
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat alle lidstaten de 
detailhandel moeten toestaan om de prijs 
van vers voedsel sterk te verlagen, tot 
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onder de productiekosten, wanneer een 
product zijn uiterste verkoopdatum 
nadert, om zo de hoeveelheid onverkocht 
en weggegooid voedsel te verkleinen en 
minder koopkrachtige consumenten de 
kans te bieden om tegen lagere prijzen 
hoogwaardig voedsel te kopen;

Or. en

Amendement 47
Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de landbouw vanwege 
zijn specifieke kenmerken een cruciale rol 
en een voortrekkersrol kan spelen in de 
strijd tegen voedselverspilling; moedigt de 
Commissie daarom aan om in komende 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
landbouw, handel en distributie van 
voedingsproducten ambitieuze maatregelen 
op te nemen in deze richting; hoopt op 
gezamenlijke actie waar het gaat om 
investeringen in onderzoek, wetenschap, 
technologie, scholing, verspreiding en 
innovatie op het gebied van landbouw 
teneinde de voedselverspilling terug te 
dringen en de consumenten aan te zetten 
tot een meer verantwoordelijke houding en 
bewust gedrag om de verspilling van 
voedsel te voorkomen;

8. verzoekt de Commissie met klem om in 
komende wetgevingsvoorstellen op het 
gebied van landbouw, handel en distributie 
van voedingsproducten ambitieuze 
maatregelen op te nemen in deze richting; 
hoopt op gezamenlijke actie waar het gaat 
om investeringen in onderzoek, 
wetenschap, technologie, scholing, 
verspreiding en innovatie op het gebied 
van landbouw teneinde de 
voedselverspilling terug te dringen en de 
consumenten aan te zetten tot een meer 
verantwoordelijke houding en bewust 
gedrag om de verspilling van voedsel te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 48
Liam Aylward

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de landbouw vanwege zijn 
specifieke kenmerken een cruciale rol en 

8. benadrukt dat de landbouw vanwege zijn 
specifieke kenmerken 
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een voortrekkersrol kan spelen in de strijd 
tegen voedselverspilling; moedigt de 
Commissie daarom aan om in komende 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
landbouw, handel en distributie van 
voedingsproducten ambitieuze maatregelen 
op te nemen in deze richting; hoopt op 
gezamenlijke actie waar het gaat om 
investeringen in onderzoek, wetenschap, 
technologie, scholing, verspreiding en 
innovatie op het gebied van landbouw 
teneinde de voedselverspilling terug te 
dringen en de consumenten aan te zetten 
tot een meer verantwoordelijke houding en 
bewust gedrag om de verspilling van 
voedsel te voorkomen;

hulpbronnenefficiënt is en een cruciale rol 
en een voortrekkersrol kan spelen in de 
strijd tegen voedselverspilling; moedigt de 
Commissie daarom aan om in komende 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
landbouw, handel en distributie van 
voedingsproducten ambitieuze maatregelen 
op te nemen in deze richting; hoopt op 
gezamenlijke actie waar het gaat om 
investeringen in onderzoek, wetenschap, 
technologie, scholing, verspreiding en 
innovatie op het gebied van landbouw 
teneinde de voedselverspilling terug te 
dringen en de consumenten aan te zetten 
tot een meer verantwoordelijke houding en 
bewust gedrag om de verspilling van 
voedsel te voorkomen;

Or. en

Amendement 49
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat de landbouw vanwege zijn 
specifieke kenmerken een cruciale rol en 
een voortrekkersrol kan spelen in de strijd 
tegen voedselverspilling; moedigt de 
Commissie daarom aan om in komende 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
landbouw, handel en distributie van 
voedingsproducten ambitieuze maatregelen 
op te nemen in deze richting; hoopt op 
gezamenlijke actie waar het gaat om 
investeringen in onderzoek, wetenschap, 
technologie, scholing, verspreiding en 
innovatie op het gebied van landbouw 
teneinde de voedselverspilling terug te 
dringen en de consumenten aan te zetten 
tot een meer verantwoordelijke houding en 
bewust gedrag om de verspilling van 
voedsel te voorkomen;

8. benadrukt dat de landbouw vanwege zijn 
specifieke kenmerken een cruciale rol en 
een voortrekkersrol kan spelen in de strijd 
tegen voedselverspilling; moedigt de 
Commissie daarom aan om in komende 
wetgevingsvoorstellen op het gebied van 
landbouw, handel en distributie van 
voedingsproducten ambitieuze maatregelen 
op te nemen in deze richting; hoopt op 
gezamenlijke actie waar het gaat om 
investeringen in onderzoek, wetenschap, 
technologie, scholing, verspreiding en 
innovatie op het gebied van landbouw 
teneinde de voedselverspilling terug te 
dringen en de consumenten voor te lichten 
over en aan te zetten tot een meer 
verantwoordelijke houding en bewust 
gedrag om de verspilling van voedsel te 
voorkomen;

Or. ro
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Amendement 50
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de landbouworganisaties het belang en 
de waarde van de landbouw voor de 
samenleving en de waarde van 
landbouwproducten meer onder de 
aandacht van het grote publiek te 
brengen;

Or. en

Amendement 51
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie om 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging 
van artikel 5 van de kaderrichtlijn voor 
afval (2008/98/EG) waarin bijproducten 
worden gedefinieerd; is namelijk van 
mening dat het gebrek aan juridische 
duidelijkheid inzake het onderscheid 
tussen afvalstoffen en niet-afvalstoffen 
een efficiënt gebruik van bijproducten zou 
kunnen verhinderen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de verwerkende industrie richtsnoeren 
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op te stellen voor het aanpakken van 
vermijdbare voedselverspilling en meer 
hulpbronnenefficiënt te handelen in hun 
respectieve schakel in de 
voedselvoorzieningsketen, en voortdurend 
te streven naar betere verwerkings-, 
verpakkings- en vervoerspraktijken om 
onnodige voedselverspilling terug te 
dringen; 

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de detailhandel vrijwillige 
overeenkomsten uit te werken en uit te 
voeren waarbij zij zich ertoe verplichten 
verdere hulpbronefficiënte maatregelen te 
treffen en in hun respectieve sector van de 
voedselvoorzieningsketen iets te 
ondernemen tegen onnodige 
voedselverspilling;

Or. en

Amendement 54
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
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solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij 
scholen en instellingen voor middelbaar 
onderwijs teneinde beter gedrag te 
bevorderen; benadrukt de belangrijke rol 
van het lokale bestuur en gemeentelijke 
instanties bij het geven van informatie en 
steun aan burgers op het gebied van 
preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling;

solidariteit als uitgangspunt heeft; beveelt 
aan dat de lidstaten voorlichtingstrajecten 
inzake voeding introduceren om het 
publiek beter te informeren; benadrukt de 
belangrijke rol van het lokale bestuur en 
gemeentelijke instanties bij het geven van 
informatie en steun aan burgers op het 
gebied van preventie en het terugdringen 
van voedselverspilling;

Or. en

Amendement 55
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij 
scholen en instellingen voor middelbaar 
onderwijs teneinde beter gedrag te 
bevorderen; benadrukt de belangrijke rol 
van het lokale bestuur en gemeentelijke 
instanties bij het geven van informatie en 
steun aan burgers op het gebied van 
preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding op scholen teneinde beter 
gedrag te bevorderen; benadrukt de 
belangrijke rol van het lokale bestuur en 
gemeentelijke instanties bij het geven van 
informatie en steun aan burgers op het 
gebied van preventie en het terugdringen 
van voedselverspilling;

Or. en

Amendement 56
Marc Tarabella
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij
scholen en instellingen voor middelbaar 
onderwijs teneinde beter gedrag te 
bevorderen; benadrukt de belangrijke rol 
van het lokale bestuur en gemeentelijke 
instanties bij het geven van informatie en 
steun aan burgers op het gebied van 
preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, eerst op kleuterscholen, 
wanneer dat mogelijk is, en vervolgens  op 
lagere scholen en bij instellingen voor 
middelbaar onderwijs teneinde beter 
gedrag te bevorderen; benadrukt de 
belangrijke rol van het lokale bestuur en 
gemeentelijke instanties bij het geven van 
informatie en steun aan burgers op het 
gebied van preventie en het terugdringen 
van voedselverspilling;

Or. fr

Amendement 57
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 
en instellingen voor middelbaar onderwijs 

9. roept de Commissie en de lidstaten op de 
uitwisseling van beste praktijken te 
bevorderen die zijn gericht op 
bewustmaking van de publieke opinie over 
de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 
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teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van het lokale 
bestuur en gemeentelijke instanties bij het 
geven van informatie en steun aan burgers 
op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

en instellingen voor middelbaar onderwijs 
teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van het lokale 
bestuur en gemeentelijke instanties bij het 
geven van informatie en steun aan burgers 
op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

Or. nl

Amendement 58
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 
en instellingen voor middelbaar onderwijs 
teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van het lokale 
bestuur en gemeentelijke instanties bij het 
geven van informatie en steun aan burgers 
op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, alsook 
op de voorlichting van het publiek over de 
waarde van voedsel en 
landbouwproducten, onder meer door het 
stimuleren van een op kennis en 
beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, waarbij praktische tips 
worden gegeven over houdbaarheidsdata, 
opslag, het in optimale staat bewaren van 
levensmiddelen en het opruimen ervan, in 
het bijzonder bij scholen en instellingen 
voor middelbaar onderwijs teneinde beter 
gedrag te bevorderen; benadrukt de 
belangrijke rol van het lokale bestuur,
gemeentelijke instanties en de detailhandel 
bij het geven van informatie en steun aan 
burgers op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

Or. en

Amendement 59
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 
en instellingen voor middelbaar onderwijs 
teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van het lokale 
bestuur en gemeentelijke instanties bij het 
geven van informatie en steun aan burgers 
op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder op lagere 
scholen en bij instellingen voor middelbaar 
onderwijs, en inzake kookkunst, voor alle 
Europese burgers, teneinde beter gedrag te 
bevorderen; benadrukt de belangrijke rol 
van het lokale bestuur en gemeentelijke 
instanties bij het geven van informatie en 
steun aan burgers op het gebied van 
preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling;

Or. it

Amendement 60
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 

9. roept de Commissie en de lidstaten op 
maatregelen te bevorderen die zijn gericht 
op bewustmaking van de publieke opinie 
over de oorzaken en de gevolgen van 
voedselverspilling en over de manieren om 
voedselverspilling terug te dringen, onder 
meer door het stimuleren van een op kennis 
en beschaving gebaseerde cultuur die de 
beginselen van duurzaamheid en 
solidariteit als uitgangspunt heeft; hoopt op 
de introductie van voorlichtingstrajecten 
inzake voeding, in het bijzonder bij scholen 
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en instellingen voor middelbaar onderwijs 
teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van het lokale 
bestuur en gemeentelijke instanties bij het 
geven van informatie en steun aan burgers 
op het gebied van preventie en het 
terugdringen van voedselverspilling;

en instellingen voor middelbaar onderwijs 
teneinde beter gedrag te bevorderen; 
benadrukt de belangrijke rol van de media,
het lokale bestuur en gemeentelijke 
instanties bij het geven van informatie en 
steun aan burgers op het gebied van 
preventie en het terugdringen van 
voedselverspilling;

Or. ro

Amendement 61
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt in dit verband de waardevolle 
bijdrage van zowel vrijwilligers bij de 
verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties 
die systemen en activiteiten ontwikkelen 
om verspilling tegen te gaan;

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte of afgedankte producten in 
de hele toeleveringsketen om deze te 
herverdelen onder niet-koopkrachtige 
inwoners; benadrukt in dit verband de 
waardevolle bijdrage van zowel 
vrijwilligers bij de verspreiding en 
verdeling van de producten, als 
professionele organisaties die systemen en 
activiteiten ontwikkelen om verspilling 
tegen te gaan;

Or. en

Amendement 62
George Becali

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen
onder inwoners die minder dan een 
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benadrukt in dit verband de waardevolle 
bijdrage van zowel vrijwilligers bij de 
verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties 
die systemen en activiteiten ontwikkelen 
om verspilling tegen te gaan;

minimuminkomen verdienen; benadrukt in 
dit verband de waardevolle bijdrage van 
zowel vrijwilligers bij de verspreiding en 
verdeling van de producten, als 
professionele organisaties die systemen en 
activiteiten ontwikkelen om verspilling 
tegen te gaan;

Or. ro

Amendement 63
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt in dit verband de waardevolle 
bijdrage van zowel vrijwilligers bij de 
verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties 
die systemen en activiteiten ontwikkelen 
om verspilling tegen te gaan;

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt in dit verband het belang van 
de uitwisseling van beste praktijken tussen 
de lidstaten, alsook van initiatieven op 
plaatselijk niveau; benadrukt in dit 
verband de waardevolle bijdrage van zowel 
vrijwilligers bij de verspreiding en 
verdeling van de producten, als 
professionele organisaties die systemen en 
activiteiten ontwikkelen om verspilling 
tegen te gaan;

Or. ro

Amendement 64
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 

10. is verheugd over de initiatieven in 
verschillende lidstaten die gericht zijn op 
de inzameling op lokaal niveau van 
onverkochte landbouwproducten en 
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voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt in dit verband de waardevolle 
bijdrage van zowel vrijwilligers bij de 
verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties 
die systemen en activiteiten ontwikkelen 
om verspilling tegen te gaan;

voedingsmiddelen om deze te herverdelen 
onder niet-koopkrachtige inwoners; 
benadrukt in dit verband de waardevolle 
bijdrage van zowel vrijwilligers bij de 
verspreiding en verdeling van de 
producten, als professionele organisaties 
die systemen en activiteiten ontwikkelen 
om verspilling tegen te gaan; verzoekt de 
Commissie de beste praktijken in de 
lidstaten en derde landen grondig te 
bestuderen alvorens een gecoördineerde 
strategie tegen voedselverspilling uit te 
werken;

Or. lt

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de detailhandel mee te 
doen aan programma's voor het uitdelen 
van voedsel aan onvoldoende 
koopkrachtige burgers en maatregelen uit 
te voeren op grond waarvan het is 
toegestaan producten die de uiterste 
verkoopdatum naderen tegen lagere 
prijzen te verkopen;

Or. en

Amendement 66
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is ingenomen met het werk van 
verenigingen en partnerschappen van 
beroepsbeoefenaars in de publieke, 
particuliere, universitaire en associatieve 
sfeer, die op Europese schaal 
gecoördineerde actieplannen voor de 
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bestrijding van voedselverspilling opzetten 
en uitvoeren;

Or. fr

Amendement 67
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel;

11. dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel; wijst in dit kader op het 
belang van het oprichten van een 
Knowledge and Innovation Community 
(KIC) voor voedsel die zich onder meer 
richt op het voorkomen van 
voedselverspilling;

Or. nl

Amendement 68
Mariya Nedelcheva

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel;

11. is van mening dat investeren in 
methoden voor het verminderen van de 
voedselverspilling zou kunnen leiden tot 
verkleining van de huidige verliezen in de 
agrolevensmiddelensector en dus tot 
verlaging van de voedselprijzen, waardoor 
de minder bedeelde bevolkingsgroepen 
betere toegang tot voedsel kunnen 
krijgen;
dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
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kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel;

Or. bg

Amendement 69
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel;

11. dringt er bij de Commissie op aan 
instrumenten en acties aan te geven die 
kunnen worden ingezet ter stimulering van 
een grotere betrokkenheid van 
landbouwondernemingen, groothandels, 
winkels, distributieketens, mensa's en 
publieke en private eetgelegenheden bij 
acties die gericht zijn tegen de verspilling 
van voedsel, onder meer door een einde te 
maken aan het verbod op het verkopen 
van levensmiddelen onder de kostprijs;

Or. en

Amendement 70
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie de 
agrolevensmiddelensector  ertoe aan te 
zetten zijn deel van de 
verantwoordelijkheid voor de 
voedselverspilling op zich te nemen en 
met name zijn producten in kleinere 
porties te verpakken;

Or. fr
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Amendement 71
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten te overwegen waarbij 
een voorkeursbehandeling zou kunnen 
worden gegeven aan ondernemingen die, 
afgezien van het feit dat zij voldoen aan 
alle andere voorwaarden, garanderen dat 
de niet gebruikte (onverkochte) producten 
gratis worden verdeeld onder niet-
koopkrachtige burgers en die concrete 
maatregelen bevorderen om de verspilling 
terug te dringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 72
Rareş-Lucian Niculescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten te overwegen waarbij 
een voorkeursbehandeling zou kunnen 
worden gegeven aan ondernemingen die, 
afgezien van het feit dat zij voldoen aan 
alle andere voorwaarden, garanderen dat 
de niet gebruikte (onverkochte) producten 
gratis worden verdeeld onder niet-
koopkrachtige burgers en die concrete 
maatregelen bevorderen om de verspilling 
terug te dringen;

Schrappen

Or. ro
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Amendement 73
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten te overwegen waarbij 
een voorkeursbehandeling zou kunnen 
worden gegeven aan ondernemingen die, 
afgezien van het feit dat zij voldoen aan 
alle andere voorwaarden, garanderen dat 
de niet gebruikte (onverkochte) producten 
gratis worden verdeeld onder niet-
koopkrachtige burgers en die concrete 
maatregelen bevorderen om de verspilling 
terug te dringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 74
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten te overwegen waarbij 
een voorkeursbehandeling zou kunnen 
worden gegeven aan ondernemingen die, 
afgezien van het feit dat zij voldoen aan 
alle andere voorwaarden, garanderen dat de 
niet gebruikte (onverkochte) producten 
gratis worden verdeeld onder niet-
koopkrachtige burgers en die concrete 
maatregelen bevorderen om de verspilling 
terug te dringen;

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten te overwegen waarbij 
een voorkeursbehandeling zou kunnen 
worden gegeven aan ondernemingen die, 
afgezien van het feit dat zij voldoen aan 
alle andere voorwaarden, garanderen dat de 
niet gebruikte (onverkochte) producten 
gratis worden verdeeld onder niet-
koopkrachtige burgers en die concrete 
maatregelen bevorderen om de verspilling 
terug te dringen, bijvoorbeeld door de 
voorkeur te laten uitgaan naar 
landbouwproducten en 
agrolevensmiddelen die het dichtst bij de 
plaats van consumptie zijn geproduceerd;
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Or. it

Amendement 75
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor te 
overwegen waarbij een 
voorkeursbehandeling zou kunnen worden 
gegeven aan ondernemingen die, afgezien 
van het feit dat zij voldoen aan alle andere 
voorwaarden, garanderen dat de niet-
gebruikte (onverkochte) producten gratis 
worden verdeeld onder niet-koopkrachtige 
burgers en die concrete maatregelen 
bevorderen om de verspilling terug te 
dringen;

12. verzoekt de Commissie een eventuele 
wijziging van de publieke 
aanbestedingsregelgeving voor 
restaurantdiensten en diensten voor het 
ontvangen van gasten te overwegen 
waarbij een voorkeursbehandeling zou 
kunnen worden gegeven aan 
ondernemingen die, afgezien van het feit 
dat zij voldoen aan alle andere 
voorwaarden, garanderen dat de niet 
gebruikte (onverkochte) producten gratis 
worden verdeeld onder niet-koopkrachtige 
burgers en die concrete maatregelen 
bevorderen om de verspilling terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 76
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie het goede 
voorbeeld te geven en zich te buigen over 
de voedselverspilling binnen de 
instellingen van de Unie, en met spoed de 
maatregelen te nemen die noodzakelijk 
zijn om de bijzonder grote hoeveelheden 
voedsel die dagelijks in de kantines van de 
verschillende Europese instellingen 
worden weggegooid, te verminderen;

Or. fr
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Amendement 77
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum 
en een consumptiehoudbaarheidsdatum) 
en de korting bij verkoop van artikelen die 
over de houdbaarheidsdatum heen zijn of 
die zijn beschadigd, alsmede maatregelen 
die zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
verduidelijkende etikettering met twee 
houdbaarheidsdatums (ten minste 
houdbaar tot/te gebruiken tot) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd; merkt op dat een 
innoverend en efficiënt gebruik van 
verpakkingen een belangrijke rol kan 
spelen bij het voorkomen van 
voedselverspilling en tegelijkertijd bij het 
verkleinen van de totale milieu-impact 
van een product;  wijst erop dat de 
desbetreffende maatregelen onder meer 
kunnen bestaan in het variëren van de 
verpakkingshoeveelheden, om de klant te 
helpen de juiste hoeveelheden te kopen, 
en in het verstrekken van advies over de 
wijze van bewaring en gebruik van de 
producten; is van mening dat de 
toepassing van het "de vervuiler betaalt"-
beginsel ervoor zou zorgen dat de 
verantwoordelijkheid voor verspilling 
komt te liggen bij degene die de 
verspilling veroorzaakt;

Or. en

Amendement 78
Marc Tarabella

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
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voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, of het zoveel mogelijk 
verbeteren van de verpakking van 
levensmiddelen (dankzij een ecologisch 
verantwoord industrieel ontwerp), een en 
ander in het kader van een permanent 
streven naar onderlinge afstemming 
tussen het product, zijn verpakking en het 
gebruik dat de consumenten ervan 
beogen;

Or. fr

Amendement 79
Michel Dantin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het ontwerpen van 
verpakkingshoeveelheden die niet 
aanzetten tot overconsumptie, opdat men 
via een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

Or. fr

Amendement 80
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen waarvan 
de houdbaarheidsdatum nabij is zijn of 
waarvan de verpakking beschadigd is, 
alsmede maatregelen die zijn gericht op het 
terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

Or. en

Amendement 81
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld door de 
problemen met de etikettering met twee 
houdbaarheidsdatums (een commerciële 
houdbaarheidsdatum en een 
consumptiehoudbaarheidsdatum) aan te 
pakken en de korting bij verkoop van 
artikelen die over de houdbaarheidsdatum 
heen zijn of die zijn beschadigd, alsmede 
maatregelen die zijn gericht op het 
verbeteren van verpakkingen om de 
producten langer te kunnen bewaren en 
het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
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producten;

Or. en

Amendement 82
Richard Ashworth

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd, alsmede maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

13. verzoekt de Commissie maatregelen te 
overwegen en te stimuleren die zijn gericht 
op het bij de bron aanpakken van 
voedselverspilling, bijvoorbeeld een 
etikettering met twee houdbaarheidsdatums 
(een commerciële houdbaarheidsdatum en 
een consumptiehoudbaarheidsdatum) en de 
korting bij verkoop van artikelen die over 
de houdbaarheidsdatum heen zijn of die 
zijn beschadigd; benadrukt dat sommige 
lidstaten de voedselverspilling in de hand 
werken door het verkopen van producten 
onder de kostprijs te verbieden; verzoekt 
de Commissie tevens om maatregelen die 
zijn gericht op het terugdringen van de 
verpakkingshoeveelheden, opdat men via 
een ecologisch verantwoord industrieel 
ontwerp komt tot ecologisch verantwoorde 
producten;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. acht het van wezenlijk belang dat 
er voor meer duidelijkheid en coherentie 
wordt gezorgd bij de etikettering inzake 
houdbaarheid, dat er eenduidige 
richtlijnen worden verstrekt aan de 
consumenten over het bewaren en
invriezen van producten, en dat de 
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Commissie, de lidstaten en de 
levensmiddelenproducenten zorgen voor 
doeltreffendere maatregelen om de 
consumenten voor te lichten over 
eetbaarheidscriteria;

Or. en

Amendement 84
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. spoort de Commissie aan om het 
gebruik van bijzondere vormen van 
gedifferentieerde verpakkingen voor een-
of meerpersoonsgezinnen te stimuleren;

Or. it

Amendement 85
Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen en te ondersteunen die zijn 
gericht op het versterken van een duurzame 
productie op kleine en middelgrote schaal 
die verbonden is met lokaal en regionaal 
verbruik en lokale en regionale markten; 
erkent dat lokale markten duurzaam zijn 
op milieugebied en bijdragen aan de 
stabiliteit van de primaire sector; verzoekt
dat het toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de financiering waarborgt 
van activiteiten die zijn gericht op de 
bevordering van directe verkoop en lokale 
markten en alle vormen van stimulering 
van de kortste lijnen, ofwel de directe 
verkoop;

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te
bevorderen en te ondersteunen die zijn 
gericht op het versterken van een duurzame 
productie, met inbegrip van de productie 
op kleine en middelgrote schaal; wenst dat 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid in 
de toekomst duurzame productie- en 
distributiemaatregelen bevordert;

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen en te ondersteunen die zijn 
gericht op het versterken van een duurzame 
productie op kleine en middelgrote schaal 
die verbonden is met lokaal en regionaal 
verbruik en lokale en regionale markten; 
erkent dat lokale markten duurzaam zijn op 
milieugebied en bijdragen aan de stabiliteit 
van de primaire sector; verzoekt dat het 
toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de financiering 
waarborgt van activiteiten die zijn gericht 
op de bevordering van directe verkoop en 
lokale markten en alle vormen van 
stimulering van de kortste lijnen, ofwel de 
directe verkoop;

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen die zijn gericht op het 
versterken van een duurzame productie op 
kleine en middelgrote schaal die verbonden 
is met lokaal en regionaal verbruik en 
lokale en regionale markten; erkent dat 
lokale markten duurzaam zijn op 
milieugebied en bijdragen aan de stabiliteit 
van de primaire sector;

Or. en

Amendement 87
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen en te ondersteunen die zijn 
gericht op het versterken van een duurzame 
productie op kleine en middelgrote schaal 
die verbonden is met lokaal en regionaal 
verbruik en lokale en regionale markten; 
erkent dat lokale markten duurzaam zijn op 
milieugebied en bijdragen aan de stabiliteit 
van de primaire sector; verzoekt dat het 
toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de financiering waarborgt 
van activiteiten die zijn gericht op de 
bevordering van directe verkoop en lokale 

14. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen en te ondersteunen die zijn 
gericht op het versterken van een duurzame 
productie op kleine en middelgrote schaal 
die verbonden is met lokaal en regionaal 
verbruik en lokale en regionale markten; 
erkent dat lokale markten duurzaam zijn op 
milieugebied en bijdragen aan de stabiliteit 
van de primaire sector; verzoekt dat het 
toekomstig gemeenschappelijk 
landbouwbeleid de financiering waarborgt 
van activiteiten die zijn gericht op de 
bevordering van de stabiliteit van de 
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markten en alle vormen van stimulering 
van de kortste lijnen, ofwel de directe 
verkoop;

primaire sector, bijvoorbeeld via directe 
verkoop en lokale markten en alle vormen 
van stimulering van de kortste lijnen, ofwel 
de directe verkoop;

Or. nl

Amendement 88
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat kleine plaatselijke producenten 
en plaatselijke producentengroeperingen 
kunnen deelnemen aan aanbestedingen 
voor de uitvoering van specifieke 
programma's die met name de consumptie 
van fruit en zuivelproducten in scholen 
bevorderen;

Or. lt


