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Amendamentul 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul Comisiei 
pentru piața internă și protecția 
consumatorilor referitor la o piață a 
comerțului cu amănuntul mai eficientă și 
mai corectă (A7-0217/2011),

Or. en

Amendamentul 2
George Becali

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât în fiecare an în Europa o 
cantitate tot mai mare de alimente 
sănătoase și comestibile – conform mai 
multor estimări, până la 50 % – se pierde 
de-a lungul tuturor verigilor lanțului 
agroalimentar, transformându-se în deșeuri,

A. întrucât în fiecare an în Europa o 
cantitate tot mai mare de alimente 
sănătoase și comestibile – conform mai 
multor estimări, până la 50 % – se pierde 
de-a lungul tuturor verigilor lanțului 
agroalimentar, inclusiv până la 
consumator, transformându-se în deșeuri,

Or. ro

Amendamentul 3
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât un studiu publicat de Comisie B. întrucât un studiu publicat de Comisie 
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evaluează producția anuală de deșeuri 
alimentare, din cele 27 de state membre, la 
aproximativ 89 de milioane de tone, adică 
179 kg pe cap de locuitor, cu un pronunțat 
caracter variabil între țări și între diferitele 
sectoare, fără să fi fost însă analizate 
resursele agricole risipite în faza de 
producție;

evaluează producția anuală de deșeuri 
alimentare, din cele 27 de state membre, la 
aproximativ 89 de milioane de tone, adică 
179 kg pe cap de locuitor, cu un pronunțat 
caracter variabil între țări și între diferitele 
sectoare, fără să fi fost însă analizate 
produsele agricole risipite;

Or. fr

Amendamentul 4
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât un studiu publicat de Comisie 
evaluează producția anuală de deșeuri 
alimentare, din cele 27 de state membre, la 
aproximativ 89 de milioane de tone, adică 
179 kg pe cap de locuitor, cu un pronunțat 
caracter variabil între țări și între diferitele 
sectoare, fără să fi fost însă analizate 
resursele agricole risipite în faza de 
producție,

B. întrucât un studiu publicat de Comisie 
evaluează producția anuală de deșeuri 
alimentare, din cele 27 de state membre, la 
aproximativ 89 de milioane de tone, adică 
179 kg pe cap de locuitor, cu un pronunțat 
caracter variabil între țări și între diferitele 
sectoare, fără să fi fost însă analizate 
resursele agricole risipite în faza de 
producție și capturile de pește aruncate 
înapoi în mare; deșeurile alimentare ar 
ajunge în 2020 la aproximativ 126 de 
milioane de tone (o creștere de 40 %) dacă 
nu este pusă în aplicare nicio acțiune sau 
măsură suplimentară de prevenire;

Or. xm

Amendamentul 5
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Referirea Ca (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât ajutoarele alimentare 
distribuite în cadrul „Programului pentru 
distribuirea de alimente către persoanele 
cele mai defavorizate din Uniune” joacă 
un rol-cheie în sprijinirea multor ONG-
uri și organizații de caritate în 
soluționarea foametei și a subnutriției în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 6
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Е. întrucât un pas important premergător 
pentru combaterea și reducerea foametei la 
nivel mondial, pentru a face față cererii în 
creștere estimate de FAO și pentru a 
îmbunătăți nivelul de alimentație a 
populației, îl reprezintă reducerea risipirii 
alimentelor;

Е. întrucât un pas important pentru 
atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului în legătură cu combaterea și 
reducerea foametei la nivel mondial, pentru 
a face față cererii în creștere estimate de 
FAO și pentru a îmbunătăți nivelul de 
alimentație a populației și, prin urmare, 
starea de sănătate a acesteia, îl reprezintă 
reducerea risipirii alimentelor;

Or. bg

Amendamentul 7
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, conform studiilor FAO, 
creșterea preconizată a populației mondiale 
de la 7 la 9 miliarde va necesita o majorare 

întrucât, conform studiilor FAO, creșterea 
preconizată a populației mondiale de la 7 la 
9 miliarde va necesita o majorare cu cel 
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cu 70 % a aprovizionării cu produse 
alimentare până în 2050;

puțin 70 % a aprovizionării cu produse 
alimentare până în 2050;

Or. nl

Amendamentul 8
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. constată faptul că producția mondială 
de cereale a crescut de la 824 de milioane 
de tone în 1960, la aproximativ 
2,2 miliarde de tone în 2010, în fiecare an 
adăugându-se producției 27 de milioane 
de tone; dacă producția agricolă globală 
își continuă această tendință, până 
în 2050 creșterea producției de semințe în
raport cu nivelul actual ar fi suficientă 
pentru a hrăni populația lumii; între timp, 
dat fiind că pierderile ulterioare recoltării 
se ridică la 14 % din producția totală și 
alte 15 procente se pierd în distribuție și 
deșeuri menajere, trei cincimi din 
valoarea creșterii producției totale 
necesare până în anul 2050 ar putea fi 
obținute dacă am evita risipa alimentară;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât un pas important premergător 
pentru combaterea și reducerea foametei la 
nivel mondial, pentru a face față cererii în 

F. întrucât un pas important premergător 
pentru combaterea și reducerea foametei și 
a subnutriției la nivel mondial, pentru a 
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creștere estimate de FAO și pentru a 
îmbunătăți nivelul de alimentație a 
populației, îl reprezintă reducerea risipirii 
alimentelor;

face față creșterii estimate de FAO, îl 
reprezintă reducerea risipirii alimentelor;

Or. en

Amendamentul 10
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât un pas important premergător 
pentru combaterea și reducerea foametei la 
nivel mondial, pentru a face față cererii în 
creștere estimate de FAO și pentru a 
îmbunătăți nivelul de alimentație a 
populației, îl reprezintă reducerea risipirii 
alimentelor;

F. întrucât reducerea risipirii alimentelor 
constituie un pas important premergător 
pentru combaterea foametei la nivel 
mondial, pentru a veni în întâmpinarea
cererii în creștere estimate de FAO și 
pentru a îmbunătăți nivelul de alimentație a 
populației;

Or. fr

Amendamentul 11
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât risipirea într-o mai mică 
măsură a alimentelor ar însemna o 
utilizare mai eficientă a terenului, o 
gestionare mai adecvată a resurselor de 
apă, și repercusiuni pozitive pentru 
întregul sector agricol la nivel mondial, 
precum și intensificarea luptei împotriva 
subnutriției în țările în curs de dezvoltare;

Or. it
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Amendamentul 12
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât risipirea alimentelor generează 
consecințe nu doar de natură etică, ci și 
economice, ecologice, sociale, alimentare 
și sanitare;

G. întrucât risipirea alimentelor generează 
consecințe nu doar de natură etică, 
economică, socială și alimentară, ci și 
sanitare și ecologice, întrucât munții de 
alimente neconsumate aduc o contribuție 
majoră la încălzirea globală și risipirea 
alimentelor generează metan, care, fiind 
un gaz cu efect de seră, este de 21 de ori 
mai puternic decât dioxidul de carbon;

Or. lt

Amendamentul 13
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât risipirea alimentelor generează 
consecințe nu doar de natură etică, ci și 
economice, ecologice, sociale, alimentare 
și sanitare;

G. întrucât risipirea alimentelor generează 
consecințe nu doar de natură etică, 
economică, socială și alimentară, ci și
sanitare și ecologice, întrucât munții de 
alimente neconsumate aduc o contribuție 
majoră la încălzirea globală și risipirea 
alimentelor generează metan, care, fiind 
un gaz cu efect de seră, este de 21 de ori 
mai puternic decât dioxidul de carbon;

Or. lt

Amendamentul 14
Mariya Nedelcheva
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât în țările în curs de dezvoltare 
risipirea alimentelor de către consumatori 
este minimă; și întrucât risipirea 
alimentelor din aceste țări este, în 
principal, cauzată de limitările financiare 
și tehnice existente de-a lungul întregului 
lanț de producție a alimentelor;

Or. bg

Amendamentul 15
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, conform unor studii recente, 
pentru fiecare kilogram de alimente 
produse, sunt eliberate în atmosferă 
4,5 kg de CO2; întrucât, în Europa, cele 
aproximativ 89 de milioane de tone de
deșeuri alimentare produc 170 de 
milioane de tone de echivalent CO2 pe an, 
din care: industria alimentară 59 de 
milioane de tone de echivalent CO2 pe an, 
consumul intern 78 de milioane de tone 
de echivalent CO2 pe an, altele 33 de 
milioane de tone de echivalent CO2 pe an; 
întrucât pentru producerea alimentelor 
care nu se consumă (30 % din cantitatea 
totală de alimente) se utilizează o cantitate 
suplimentară din resursele de apă pentru 
irigații, egală cu 50 % din apa utilizată 
pentru producerea alimentelor 
consumate, iar producerea unui kilogram 
de carne de vită necesită între 5 și 10 tone 
de apă;
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Or. it

Amendamentul 16
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât amenințările la adresa 
securității alimentare sunt însoțite de 
probleme la nivelul aspectului fizic, 
specifice bogaților, cum ar fi obezitatea, 
bolile cardiovasculare și cancerul care 
decurg dintr-o dietă excesiv de bogată în 
grăsimi și proteine, rezultatul fiind că, la 
nivel mondial, numărul populației hrănite 
excesiv este egal cu cel al populației 
subnutrite; 

Or. it

Amendamentul 17
Giovanni La Via

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât recenta scădere a factorilor 
de producție se află în contradicție cu 
necesitatea de a crește aprovizionarea 
alimentară în UE;

Or. it

Amendamentul 18
Mariya Nedelcheva
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hа. întrucât schimbul de bune practici la 
nivel european și internațional, precum și 
asistența pentru țările în curs de 
dezvoltare au o importanță majoră în 
domeniul combaterii risipirii alimentelor 
la nivel mondial;

Or. bg

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât alimentele sunt risipite pe 
parcursul întregului lanț agroalimentar, 
începând cu stadiul producției agricole, 
până la stadiile de depozitare, procesare, 
distribuire, gestionare și consum;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât principala responsabilitate în 
ceea ce privește siguranța alimentară 
aparține actorilor din lanțul agroalimentar;

J. întrucât principala responsabilitate în 
ceea ce privește siguranța alimentară și 
evitarea risipirii alimentelor în cazul în 
care acest lucru este posibil aparține 
actorilor din lanțul agroalimentar;
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Or. en

Amendamentul 21
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât anumite state membre interzic 
vânzarea alimentelor sub prețul de cost, 
neoferindu-le comercianților cu 
amănuntul posibilitatea de a vinde 
consumatorilor, către sfârșitul zilei, 
alimentele proaspete nevândute la un preț
inferior costului real al acestora, 
contribuind astfel și mai mult la risipa 
alimentară din cadrul lanțului 
agroalimentar;

Or. en

Amendamentul 22
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât Forumul la nivel înalt pentru 
îmbunătățirea funcționării lanțului de 
aprovizionare cu alimente și Masa 
rotundă europeană privind producția și 
consumul durabil depun eforturi în 
vederea îmbunătățirii eficienței și 
sustenabilității de-a lungul lanțului 
agroalimentar;

Or. en



AM\878952RO.doc 13/48 PE472.283v02-00

RO

Amendamentul 23
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că securitatea alimentară este 
un drept fundamental al umanității care se 
realizează prin disponibilitatea, accesul, 
folosirea și stabilitatea temporară a unei 
alimentații sănătoase, adecvate și 
hrănitoare;

1. consideră că securitatea alimentară este 
un drept fundamental al umanității care se 
realizează prin disponibilitatea, accesul, 
folosirea și stabilitatea temporară a unei 
alimentații sănătoase, adecvate și 
hrănitoare; subliniază că producția 
mondială de alimente este condiționată de 
o serie de factori, inclusiv de caracterul 
finit al resurselor naturale în raport cu 
populația în creștere la nivel mondial, 
precum și de accesul limitat la hrană al 
celor mai vulnerabile straturi sociale;

Or. it

Amendamentul 24
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că securitatea alimentară este 
un drept fundamental al umanității care se 
realizează prin disponibilitatea, accesul, 
folosirea și stabilitatea temporară a unei 
alimentații sănătoase, adecvate și 
hrănitoare;

1. consideră că securitatea alimentară este 
un drept fundamental al umanității care se 
realizează prin disponibilitatea, accesul, 
folosirea și stabilitatea temporară a unei 
alimentații sănătoase, suficiente, adecvate 
și hrănitoare;

Or. ro

Amendamentul 25
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann, Anna Maria Corazza Bildt
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Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. având în vedere nevoia de a asigura 
utilizarea unor materiale adecvate pentru 
ambalarea și conservarea produselor 
alimentare, care să nu fie dăunătoare 
pentru sănătate sau pentru durabilitatea 
produselor; 

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Consiliului, Comisie și statelor 
membre să încurajeze finanțarea 
strategiilor care au ca obiectiv creșterea 
eficienței lanțului agroalimentar și totodată 
combaterea cât mai rapidă a problemei
privind risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare; îi invită pe 
aceștia să transforme aceste două aspecte 
într-o prioritate pe agenda politică 
europeană;

2. solicită Consiliului, Comisiei, statelor 
membre și actorilor din cadrul lanțului 
agroalimentar să abordeze cât mai rapid
problema privind risipa de alimente de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare și să 
elaboreze linii directoare și modalități de 
sprijinire în vederea sporirii eficienței 
lanțului agroalimentar în fiecare sector în 
parte și îi invită pe aceștia să transforme 
aceste aspecte într-o prioritate pe agenda 
politică europeană;

Or. en

Amendamentul 27
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Consiliului, Comisie și statelor 
membre să încurajeze finanțarea 
strategiilor care au ca obiectiv creșterea 
eficienței lanțului agroalimentar și totodată 
combaterea cât mai rapidă a problemei 
privind risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare; îi invită pe 
aceștia să transforme aceste două aspecte 
într-o prioritate pe agenda politică 
europeană;

2. solicită Consiliului, Comisiei și statelor 
membre să încurajeze finanțarea 
strategiilor care au ca obiectiv creșterea 
eficienței lanțului agroalimentar și totodată 
combaterea cât mai rapidă a problemei 
privind risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare; îi invită pe 
aceștia să transforme aceste două aspecte 
într-o prioritate pe agenda politică 
europeană; în acest context, solicită 
Comisiei să intensifice demersurile de 
informare cu privire la eforturile care se 
depun în prezent atât în cadrul 
Forumului la nivel înalt pentru 
îmbunătățirea funcționării lanțului de 
aprovizionare cu alimente, cât și în cadrul 
Mesei rotunde europene privind producția 
și consumul durabil la nivel european și, 
de asemenea, cu privire la recomandările 
privind modalitățile de abordare a risipei 
de alimente;

Or. en

Amendamentul 28
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Consiliului, Comisie și statelor 
membre să încurajeze finanțarea 
strategiilor care au ca obiectiv creșterea 
eficienței lanțului agroalimentar și totodată 
combaterea cât mai rapidă a problemei 
privind risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare; îi invită pe 
aceștia să transforme aceste două aspecte 
într-o prioritate pe agenda politică 
europeană;

2. solicită Consiliului, Comisie și statelor 
membre să încurajeze finanțarea 
strategiilor care au ca obiectiv creșterea 
eficienței lanțului agroalimentar și totodată 
combaterea cât mai rapidă a problemei 
privind risipa de alimente de-a lungul 
întregului lanț de aprovizionare și consum; 
îi invită pe aceștia să transforme aceste 
două aspecte într-o prioritate pe agenda 
politică europeană;
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Or. ro

Amendamentul 29
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, pe zi ce trece o cantitate 
însemnată de alimente, deși perfect 
consumabile, este tratată ca deșeu, având 
consecințe alarmante din punct de vedere 
alimentar, al mediului, social și economic; 
cu toate acestea, invită Comisia să 
analizeze cauzele și consecințele care duc 
la aruncarea, irosirea și depozitarea în 
depozite de deșeuri, în fiecare an în 
Europa, a aproximativ 50 % din 
alimentele produse, realizându-se și o 
estimare precisă a alimentelor irosite, 
precum și o evaluare a impactului 
economic, ecologic, alimentar și social; de 
asemenea, invită Comisia să ia măsuri 
concrete menite să reducă la jumătate, până 
în 2025, cantitatea de alimente risipite și 
totodată să prevină producerea de deșeuri 
alimentare;

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, pe zi ce trece o cantitate 
însemnată de alimente, deși perfect 
consumabile, este tratată ca deșeu, având 
consecințe alarmante din punct de vedere 
alimentar, al mediului, economic și etic; cu 
toate acestea, invită Comisia să realizeze o 
evaluare a impactului economic, ecologic 
și alimentar al deșeurilor alimentare; de 
asemenea, invită Comisia să ia măsuri 
concrete menite să reducă la jumătate, până 
în 2025, cantitatea de alimente risipite și 
totodată să prevină producerea de deșeuri 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 30
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, pe zi ce trece o cantitate 
însemnată de alimente, deși perfect 

3. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că, pe zi ce trece o cantitate 
însemnată de alimente, deși perfect 
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consumabile, este tratată ca deșeu, având 
consecințe alarmante din punct de vedere 
alimentar, al mediului, social și economic; 
cu toate acestea, invită Comisia să 
analizeze cauzele și consecințele care duc 
la aruncarea, irosirea și depozitarea în 
depozite de deșeuri, în fiecare an în 
Europa, a aproximativ 50 % din alimentele 
produse, realizându-se și o estimare precisă 
a alimentelor irosite, precum și o evaluare 
a impactului economic, ecologic, alimentar 
și social; de asemenea, invită Comisia să ia 
măsuri concrete menite să reducă la 
jumătate, până în 2025, cantitatea de 
alimente risipite și totodată să prevină 
producerea de deșeuri alimentare;

consumabile, este tratată ca deșeu, având 
consecințe alarmante din punct de vedere 
alimentar, al mediului, social și economic; 
cu toate acestea, invită Comisia să 
analizeze cauzele și consecințele care duc 
la irosirea, în fiecare an în Europa, a unei 
cantități substanțiale din alimentele 
produse, realizându-se și o estimare precisă 
a alimentelor irosite, precum și o evaluare 
a impactului economic, ecologic, alimentar 
și social; de asemenea, invită Comisia să ia 
măsuri concrete menite să reducă la 
jumătate, până în 2025, cantitatea de 
alimente risipite și totodată să prevină 
producerea de deșeuri alimentare;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Consiliului, Comisiei, statelor 
membre și actorilor din cadrul lanțului 
agroalimentar să colaboreze în vederea 
dezvoltării unui sistem de identificare a 
resurselor și a punerii în aplicare a unei 
politici de încurajare a eficienței 
resurselor de-a lungul întregului ciclu de 
viață al produselor alimentare;

Or. en

Amendamentul 32
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să evalueze impactul 
unei politici coercitive privind deșeurile 
asupra celor care risipesc produsele 
alimentare; speră să se adopte o politică 
coercitivă în materie de tratare a 
deșeurilor care să vizeze toate părțile 
implicate în cadrul lanțului alimentar 
pentru a pune în aplicare principiul 
„poluatorul plătește”;

Or. fr

Amendamentul 33
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. remarcă faptul că risipa alimentelor 
are cauze diverse; supraproducția, 
direcționarea eronată a produselor 
(dimensiune sau formă neadaptată), 
deteriorarea produselor sau a 
ambalajului, normele de comercializare 
(probleme de aspect sau defecte de 
ambalare) sau gestiunea 
necorespunzătoare a stocurilor și 
strategiile de marketing;

Or. fr

Amendamentul 34
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. consideră că, pentru a limita la 
maximum risipa alimentară, trebuie 
implicați toți actorii din lanțul 
agroalimentar, iar diferitele cauze ale 
acestei risipe trebuie țintite în fiecare 
sector;

Or. fr

Amendamentul 35
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 
coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare;

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
importanța schimbului de bune practici la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare;

Or. nl

Amendamentul 36
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 
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coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare;

coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare, în 
primul rând prin promovarea relațiilor 
directe între producători și consumatori și 
prin reducerea lanțului de aprovizionare 
cu alimente;

Or. lt

Amendamentul 37
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 
coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare;

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 
coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare și de a 
îmbunătăți coordonarea între statele 
membre pentru a evita risipa de alimente;

Or. en

Amendamentul 38
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 

4. consideră că este obligatorie reducerea 
cantității de alimente risipite de-a lungul 
întregului lanț alimentar, din câmp până pe 
masa consumatorului; insistă cu privire la 
necesitatea adoptării unei strategii 
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coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european cu scopul de a crește 
eficiența filierelor agroalimentare;

coordonate, urmată de acțiuni concrete la 
nivel european și național cu scopul de a 
crește eficiența filierelor agroalimentare;

Or. ro

Amendamentul 39
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să sprijine, în elaborarea 
politicilor de dezvoltare, acțiuni care au ca 
scop reducerea cantității de alimente 
risipite de-a lungul întregului lanț
agroalimentar în țările în curs de dezvoltare 
în care tehnicile de producție, gestionarea 
după recoltare, infrastructura și procesele 
de transformare și de ambalare sunt 
problematice și neadecvate;

5. invită Comisia să sprijine, în elaborarea 
politicilor de dezvoltare, acțiuni care au ca 
scop reducerea cantității de alimente 
risipite de-a lungul întregului lanț
agroalimentar în țările în curs de dezvoltare 
în care tehnicile de producție, gestionarea 
după recoltare, infrastructura și procesele 
de transformare și de ambalare sunt 
problematice și neadecvate; consideră, de 
asemenea, că îmbunătățirea eficienței 
lanțului de aprovizionare cu alimente 
poate ajuta țările în cauză să obțină 
autonomie alimentară;

Or. it

Amendamentul 40
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită Comisia să sprijine, în elaborarea 
politicilor de dezvoltare, acțiuni care au ca 
scop reducerea cantității de alimente 
risipite de-a lungul întregului lanț
agroalimentar în țările în curs de dezvoltare 
în care tehnicile de producție, gestionarea 

5. invită Comisia să sprijine, în elaborarea 
politicilor de dezvoltare, acțiuni care au ca 
scop reducerea cantității de alimente 
risipite de-a lungul întregului lanț
agroalimentar în țările în curs de dezvoltare 
în care tehnicile de producție, gestionarea 
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după recoltare, infrastructura și procesele 
de transformare și de ambalare sunt 
problematice și neadecvate;

după recoltare, infrastructura și procesele 
de transformare și de ambalare sunt 
problematice și neadecvate; sugerează 
încurajarea modernizării acestui 
echipament agricol și a infrastructurii în 
scopul de a reduce pierderile după 
recoltare și de a extinde perioada de 
depozitare a produselor alimentare;

Or. lt

Amendamentul 41
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită o mai bună direcționare a 
sprijinului european în ceea ce privește 
distribuirea de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune, ajutoarele comunitare pentru 
furnizarea laptelui și a anumitor produse 
lactate elevilor din instituțiile școlare sau 
programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli, pentru a evita risipa 
alimentară;

Or. ro

Amendamentul 42
Riikka Manner, Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să definească 

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să elaboreze definiții 
clare ale „risipei de alimente” și, în acest 
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tipurile de „risipă a alimentelor” și 
solicită ca în normele actuale prin care se 
definesc deșeurile să fie incluse și 
deșeurile biologice;

context, să redacteze o definiție separată a 
reziduurilor alimentare denumite 
„biocombustibili” sau „deșeuri 
biologice”, diferite de deșeurile 
alimentare obișnuite prin faptul că sunt 
reutilizate în scopuri energetice;

Or. en

Amendamentul 43
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să definească 
tipurile de „risipă a alimentelor” și solicită 
ca în normele actuale prin care se definesc 
deșeurile să fie incluse și deșeurile 
biologice;

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să prezinte o 
propunere care să definească tipurile de 
„risipă a alimentelor” și solicită ca în 
normele actuale prin care se definesc 
deșeurile să fie incluse și deșeurile 
biologice;

Or. en

Amendamentul 44
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să definească 
tipurile de „risipă a alimentelor” și solicită 
ca în normele actuale prin care se definesc 
deșeurile să fie incluse și deșeurile 
biologice;

7. ia act de faptul că în Europa nu există o 
definiție armonizată a risipei de alimente; 
invită totuși Comisia să prezinte o 
propunere legislativă care să definească
tipurile de „risipă a alimentelor” și din 
agricultură și solicită ca în normele actuale 
prin care se definesc deșeurile să fie 
incluse și deșeurile biologice din 
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agricultură și din lanțul de aprovizionare 
cu alimente;

Or. it

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să depună eforturi în 
vederea armonizării cerințelor privind 
informațiile referitoare la risipa de 
alimente din UE, dat fiind faptul că nu 
există nicio bază de date sigură pentru a 
valida cifrele referitoare la risipa de 
alimente din cadrul statelor membre ale 
UE și pentru a constitui fundamentul 
elaborării unor măsuri politice strategice 
eficiente privind risipa de alimente;

Or. en

Amendamentul 46
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că toate statele membre ar 
trebui să permită comercianților cu 
amănuntul să reducă substanțial prețurile 
la alimentele proaspete sub prețul de 
producție cu puțin timp înainte de 
expirarea termenului de valabilitate a 
acestora pentru a reduce cantitatea de 
alimente nevândute aruncate și pentru a 
oferi consumatorilor cu venituri reduse 
posibilitatea de a cumpăra produse 



AM\878952RO.doc 25/48 PE472.283v02-00

RO

alimentare de înaltă calitate la prețuri 
reduse;

Or. en

Amendamentul 47
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește să evidențieze faptul că 
agricultura, datorită caracteristicilor sale, 
poate avea un rol fundamental în 
combaterea risipei de alimente; invită 
Comisia să introducă în următoarele 
propuneri legislative referitoare la 
agricultură, comerț și distribuția produselor 
alimentare măsuri ambițioase în acest sens; 
speră că se va întreprinde o acțiune comună 
în materie de investiții în domeniile 
cercetării, științei, tehnologiei, educației, 
prezentării și inovării în agricultură cu 
scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a stimula consumatorii să 
adopte un comportament mai responsabil și 
mai conștient pentru a preveni risipa de 
alimente;

8. invită Comisia să introducă în 
următoarele propuneri legislative 
referitoare la agricultură, comerț și 
distribuția produselor alimentare măsuri 
ambițioase în acest sens; speră că se va 
întreprinde o acțiune comună în materie de 
investiții în domeniile cercetării, științei, 
tehnologiei, educației, prezentării și 
inovării în agricultură cu scopul de a 
reduce risipa de alimente, precum și de a 
stimula consumatorii să adopte un 
comportament mai responsabil și mai 
conștient pentru a preveni risipa de
alimente;

Or. en

Amendamentul 48
Liam Aylward

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește să evidențieze faptul că 
agricultura, datorită caracteristicilor sale, 
poate avea un rol fundamental în 

8. dorește să evidențieze faptul că 
agricultura, datorită caracteristicilor sale, 
este eficientă din punctul de vedere al 
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combaterea risipei de alimente; invită 
Comisia să introducă în următoarele 
propuneri legislative referitoare la 
agricultură, comerț și distribuția produselor 
alimentare măsuri ambițioase în acest sens; 
speră că se va întreprinde o acțiune comună 
în materie de investiții în domeniile 
cercetării, științei, tehnologiei, educației, 
prezentării și inovării în agricultură cu 
scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a stimula consumatorii să 
adopte un comportament mai responsabil și 
mai conștient pentru a preveni risipa de 
alimente;

resurselor și poate avea un rol fundamental 
în combaterea risipei de alimente; invită 
Comisia să introducă în următoarele 
propuneri legislative referitoare la 
agricultură, comerț și distribuția produselor 
alimentare măsuri ambițioase în acest sens; 
speră că se va întreprinde o acțiune comună 
în materie de investiții în domeniile 
cercetării, științei, tehnologiei, educației, 
prezentării și inovării în agricultură cu 
scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a stimula consumatorii să 
adopte un comportament mai responsabil și 
mai conștient pentru a preveni risipa de 
alimente;

Or. en

Amendamentul 49
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. dorește să evidențieze faptul că 
agricultura, datorită caracteristicilor sale, 
poate avea un rol fundamental în 
combaterea risipei de alimente; invită 
Comisia să introducă în următoarele 
propuneri legislative referitoare la 
agricultură, comerț și distribuția produselor 
alimentare măsuri ambițioase în acest sens; 
speră că se va întreprinde o acțiune comună 
în materie de investiții în domeniile 
cercetării, științei, tehnologiei, educației, 
prezentării și inovării în agricultură cu 
scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a stimula consumatorii să 
adopte un comportament mai responsabil și 
mai conștient pentru a preveni risipa de 
alimente;

8. dorește să evidențieze faptul că 
agricultura, datorită caracteristicilor sale, 
poate avea un rol fundamental în 
combaterea risipei de alimente; invită 
Comisia să introducă în următoarele 
propuneri legislative referitoare la 
agricultură, comerț și distribuția produselor 
alimentare măsuri ambițioase în acest sens; 
speră că se va întreprinde o acțiune comună 
în materie de investiții în domeniile 
cercetării, științei, tehnologiei, educației, 
prezentării și inovării în agricultură cu 
scopul de a reduce risipa de alimente, 
precum și de a educa și stimula 
consumatorii să adopte un comportament 
mai responsabil și mai conștient pentru a 
preveni risipa de alimente;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. îndeamnă Comisia, statele membre și 
organizațiile de agricultori să sensibilizeze 
publicul cu privire la importanța și 
valoarea agriculturii pentru societate și la 
valoarea produselor agricole;

Or. en

Amendamentul 51
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită Comisiei să dezvolte linii 
directoare privind punerea în aplicare a 
articolului 5 din Directiva-cadru privind 
deșeurile (2008/98/CE) în care sunt 
definite subprodusele; lipsa de claritate 
juridică în cadrul legislației UE privind 
diferența dintre ce este deșeu și ce nu este 
deșeu ar putea împiedica utilizarea 
eficientă a subproduselor; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. solicită Comisiei, statelor membre și 
procesatorilor de alimente să elaboreze 
orientări pentru evitarea risipei de 
alimente și pentru o eficiență sporită a 
resurselor în cadrul sectorului din lanțul 
agroalimentar în care aceștia operează și 
să depună în continuare eforturi în 
vederea îmbunătățirii procesării, 
ambalării și transportului produselor 
alimentare, pentru a reduce risipa de 
alimente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. îndeamnă Comisia, statele membre și 
comercianții cu amănuntul să elaboreze și 
să pună în aplicare acorduri voluntare 
prin care să se angajeze să adopte măsuri 
în vederea sporirii eficienței utilizării 
resurselor și să abordeze problema risipei 
de alimente în cadrul sectorului din lanțul 
agroalimentar în care aceștia își 
desfășoară activitatea;

Or. en

Amendamentul 54
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea
ce privește reducerea risipei de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; sugerează 
introducerea de către statele membre de 
activități de educație alimentară cu scopul 
de a informa publicul; insistă asupra 
rolului important al administrațiilor locale 
și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

Or. en

Amendamentul 55
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în instituțiile de învățământ 
primar și secundar, cu scopul de a încuraja 
o conduită virtuoasă; insistă asupra rolului 
important al administrațiilor locale și al 
întreprinderilor municipale în informarea și 
sprijinirea cetățenilor în ceea ce privește 
reducerea risipei de alimente;
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Or. en

Amendamentul 56
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în primul rând în unitățile de 
învățământ preșcolar, când acest lucru 
este posibil, și apoi în instituțiile de 
învățământ primar și secundar, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

Or. fr

Amendamentul 57
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze schimbul de bune practici 
menit să amplifice sensibilizarea opiniei 
publice cu privire la cauzele și consecințele 
risipei de alimente și la modalitățile în care 
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prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special școlile și instituțiile 
secundare generale, cu scopul de a încuraja 
o conduită virtuoasă; insistă asupra rolului 
important al administrațiilor locale și al 
întreprinderilor municipale în informarea și 
sprijinirea cetățenilor în ceea ce privește 
reducerea risipei de alimente;

aceasta poate fi redusă, prin promovarea 
unei culturi științifice și civice, orientată 
către principiile sustenabilității și 
solidarității; speră că se vor introduce 
activități de educație alimentară, în special 
în școlile și instituțiile de învățământ 
primar și secundar, cu scopul de a încuraja 
o conduită virtuoasă; insistă asupra rolului 
important al administrațiilor locale și al 
întreprinderilor municipale în informarea și 
sprijinirea cetățenilor în ceea ce privește 
reducerea risipei de alimente;

Or. nl

Amendamentul 58
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă
și să informeze publicul cu privire la 
valoarea produselor alimentare și 
agricole, prin promovarea unei culturi
științifice și civice, orientată către 
principiile sustenabilității și solidarității; 
speră că se vor introduce activități de 
educație alimentară în cadrul cărora să se 
prezinte sfaturi practice privind expirarea, 
depozitarea și păstrarea într-o stare cât
mai bună a alimentelor, cât și aruncarea 
acestora, în special în instituțiile de 
învățământ primar și secundar, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale, al întreprinderilor municipale și al
comercianților cu amănuntul în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
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ce privește reducerea risipei de alimente;

Or. en

Amendamentul 59
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul 
de a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în instituțiile de 
învățământ primar și secundar, precum și 
cursuri de artă culinară pentru toți 
cetățenii europeni, cu scopul de a încuraja 
o conduită virtuoasă; insistă asupra rolului 
important al administrațiilor locale și al 
întreprinderilor municipale în informarea și 
sprijinirea cetățenilor în ceea ce privește 
reducerea risipei de alimente;

Or. it

Amendamentul 60
George Becali

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
promoveze acțiuni de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la cauzele și 
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consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul de 
a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al administrațiilor 
locale și al întreprinderilor municipale în 
informarea și sprijinirea cetățenilor în ceea 
ce privește reducerea risipei de alimente;

consecințele risipei de alimente și la 
modalitățile în care aceasta poate fi redusă, 
prin promovarea unei culturi științifice și 
civice, orientată către principiile 
sustenabilității și solidarității; speră că se 
vor introduce activități de educație 
alimentară, în special în școlile și 
instituțiile secundare generale, cu scopul de 
a încuraja o conduită virtuoasă; insistă 
asupra rolului important al mass-media, al
administrațiilor locale și al întreprinderilor 
municipale în informarea și sprijinirea 
cetățenilor în ceea ce privește reducerea 
risipei de alimente;

Or. ro

Amendamentul 61
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor
rămase nevândute, în vederea redistribuirii 
lor către categoriile de cetățeni care sunt 
lipsiți de putere de cumpărare; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor rămase nevândute și aruncate, 
de-a lungul lanțului agroalimentar, în 
vederea redistribuirii lor către categoriile 
de cetățeni care sunt lipsiți de putere de 
cumpărare; în acest sens subliniază 
contribuția, pe de o parte, a voluntarilor în 
ceea ce privește transferul și distribuirea 
produselor și, pe de altă parte, a societăților 
profesioniste care dezvoltă sisteme și 
acțiuni de combatere a risipei de alimente;

Or. en

Amendamentul 62
George Becali
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de putere de cumpărare; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de resursele minime; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;

Or. ro

Amendamentul 63
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de putere de cumpărare; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de putere de cumpărare; subliniază 
importanța schimbului de bune practici în 
această privință între statele membre, 
precum și importanța inițiativelor 
derulate la nivel local, în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;
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Or. ro

Amendamentul 64
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de putere de cumpărare; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente;

10. salută inițiativele pe care unele state 
membre le-au pus deja la punct, care 
vizează recuperarea, la nivel local, a 
produselor agricole și a alimentelor rămase 
nevândute, în vederea redistribuirii lor 
către categoriile de cetățeni care sunt lipsiți 
de putere de cumpărare; în acest sens 
subliniază contribuția, pe de o parte, a 
voluntarilor în ceea ce privește transferul și 
distribuirea produselor și, pe de altă parte, 
a societăților profesioniste care dezvoltă 
sisteme și acțiuni de combatere a risipei de 
alimente; invită Comisia să examineze în 
detaliu cele mai bune practici din statele 
membre și din țările terțe înainte de 
elaborarea unei strategii coordonate de 
combatere a risipirii alimentelor;

Or. lt

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită comercianții cu amănuntul să 
se implice în programe de redistribuire a 
alimentelor către cetățenii fără putere de 
cumpărare și să pună în aplicare măsuri 
care să permită vânzarea la preț redus a 
produselor care urmează să expire în 
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scurt timp;

Or. en

Amendamentul 66
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută eforturile depuse de societățile 
și parteneriatele de experți, provenite din 
sfere publice, private, academice și 
asociative, care elaborează și derulează, la 
nivel european, programe de acțiuni 
coordonate de luptă împotriva risipei 
alimentare;

Or. fr

Amendamentul 67
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 
alimente;

11. solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 
alimente; constată, în acest context, 
importanța înființării unei comunități de 
cunoaștere și inovare (CCI) pentru 
produsele alimentare, axată, inter alia, pe 
prevenirea risipei alimentare;

Or. nl
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Amendamentul 68
Mariya Nedelcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 
alimente;

11. consideră că investițiile în metode care 
conduc la o reducere a risipirii 
alimentelor ar putea avea drept rezultat o 
reducere a pierderilor suferite de 
întreprinderile agroalimentare și, în 
consecință, o scădere a prețurilor la 
produsele alimentare, permițând astfel, de 
asemenea, un acces mai bun al celor mai 
sărace grupuri de populație la produsele 
alimentare;
solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 
alimente;

Or. bg

Amendamentul 69
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 

11. solicită Comisiei să identifice 
instrumentele și acțiunile prin care 
întreprinderile agroalimentare, piețele de 
angro, magazinele, lanțurile de distribuție, 
cantinele și restaurantele publice și private 
pot fi stimulate să se implice tot mai mult 
în practicile de combatere a risipei de 
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alimente; alimente, inclusiv abrogarea interdicțiilor 
de vânzare a alimentelor la un preț
inferior prețului de producție;

Or. en

Amendamentul 70
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei să determine 
sectorul agroalimentar să își asume 
partea sa de responsabilitate pentru 
problema risipei de alimente, schimbând 
îndeosebi modalitatea de pregătire a 
produselor pentru comercializare, 
ambalându-le în cantități mai mici;

Or. fr

Amendamentul 71
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze 
posibilitatea de a aduce modificări 
normelor care reglementează achizițiile 
publice pentru serviciile de catering, astfel 
încât să se favorizeze în faza de 
adjudecare, în cazul în care există 
altminteri egalitate între candidați, 
întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către 
categoriale de cetățeni fără putere de 
cumpărare și care promovează acțiuni 

eliminat
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concrete de reducere ex-ante a risipei de 
alimente;

Or. en

Amendamentul 72
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze eventualele 
modificări ale regulilor care 
reglementează achizițiile publice pentru 
serviciile de alimentație, astfel încât să se 
favorizeze în faza de adjudecare, în 
condiții egale, întreprinderile care 
garantează redistribuirea gratuită a 
produselor neconsumate (nevândute) 
către categoriale de cetățeni fără putere 
de cumpărare, și care promovează acțiuni 
concrete de reducere ex-ante a risipei de 
alimente;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 73
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze 
posibilitatea de a aduce modificări 
normelor care reglementează achizițiile 
publice pentru serviciile de catering, astfel 
încât să se favorizeze în faza de 
adjudecare, în cazul în care există 
altminteri egalitate între candidați, 

eliminat



PE472.283v02-00 40/48 AM\878952RO.doc

RO

întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către 
categoriale de cetățeni fără putere de 
cumpărare și care promovează acțiuni 
concrete de reducere ex-ante a risipei de 
alimente;

Or. en

Amendamentul 74
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze posibilitatea 
de a aduce modificări normelor care 
reglementează achizițiile publice pentru 
serviciile de catering, astfel încât să se 
favorizeze în faza de adjudecare, în cazul 
în care există altminteri egalitate între 
candidați, întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către categoriile
de cetățeni fără putere de cumpărare și care 
promovează acțiuni concrete de reducere 
ex-ante a risipei de alimente;

12. invită Comisia să evalueze posibilitatea 
de a aduce modificări normelor care 
reglementează achizițiile publice pentru 
serviciile de catering, astfel încât să se 
favorizeze în faza de adjudecare, în cazul 
în care există altminteri egalitate între 
candidați, întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către categoriile
de cetățeni fără putere de cumpărare și care 
promovează acțiuni concrete de reducere 
ex-ante a risipei de alimente, cum ar fi, de 
exemplu, preferința pentru produsele 
agricole și alimentare fabricate cât mai 
aproape posibil de locul de consum; 

Or. it

Amendamentul 75
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să evalueze posibilitatea 
de a aduce modificări normelor care 
reglementează achizițiile publice pentru 
serviciile de catering, astfel încât să se 
favorizeze în faza de adjudecare, în cazul 
în care există altminteri egalitate între 
candidați, întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către categoriale 
de cetățeni fără putere de cumpărare și care 
promovează acțiuni concrete de reducere 
ex-ante a risipei de alimente;

12. invită Comisia să evalueze posibilitatea 
de a aduce modificări normelor care 
reglementează achizițiile publice pentru 
serviciile de catering și hoteliere, astfel 
încât să se favorizeze în faza de 
adjudecare, în cazul în care există 
altminteri egalitate între candidați, 
întreprinderile care garantează 
redistribuirea gratuită a produselor 
neconsumate (nevândute) către categoriale 
de cetățeni fără putere de cumpărare și care 
promovează acțiuni concrete de reducere 
ex-ante a risipei de alimente;

Or. en

Amendamentul 76
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să dea un exemplu și 
să abordeze problema risipei de alimente 
chiar în cadrul instituțiilor Uniunii și să 
adopte măsuri urgente și necesare în 
vederea diminuării cantității deosebit de 
mari de alimente aruncate în fiecare zi de 
către cantinele diferitelor instituții 
europene;

Or. fr

Amendamentul 77
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum sunt 
de exemplu etichetarea cu două date de 
expirare (comercială și de consum) și 
vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure 
produse ecologice prin proiectare 
ecologică industrială;

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum sunt 
de exemplu clarificarea etichetării cu două 
date de expirare (recomandată și de 
consum) și vânzările la prețuri reduse a 
produselor a căror dată de expirare a fost 
depășită sau care sunt deteriorate; constată 
că utilizarea inovatoare și eficientă a 
ambalajelor poate juca un rol important în 
prevenirea risipei de alimente prin 
reducerea impactului global al unui 
produs asupra mediului; măsurile pot 
include, de exemplu, ambalarea 
produselor în pachete de diferite 
dimensiuni pentru a ajuta consumatorii 
să cumpere cantitatea potrivită sau 
furnizarea de informații referitoare la 
modalitatea de stocare și de utilizare a 
produselor; aplicarea principiului 
„poluatorul plătește” ar asigura 
asumarea răspunderii pentru deșeurile 
alimentare de către cei care le-au generat;

Or. en

Amendamentul 78
Marc Tarabella

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum 
sunt de exemplu etichetarea cu două date 
de expirare (comercială și de consum) și 
vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure 

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile de reducere a risipei de 
alimente ex-ante, cum sunt de exemplu 
etichetarea cu două date de expirare 
(comercială și de consum) și vânzările la 
prețuri reduse a produselor a căror dată de 
expirare a fost depășită sau care sunt 
deteriorate, sau chiar optimizarea 
ambalajelor produselor alimentare (prin 
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produse ecologice prin proiectare 
ecologică industrială;

proiectare ecologică industrială), printr-o 
examinare permanentă a concordanței 
dintre produs, conținutul acestuia și 
scopul cu care acesta urmează a fi utilizat 
de către consumatori;

Or. fr

Amendamentul 79
Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum 
sunt de exemplu etichetarea cu două date 
de expirare (comercială și de consum) și 
vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile de reducere a risipei de 
alimente ex-ante, cum sunt de exemplu 
etichetarea cu două date de expirare 
(comercială și de consum) și vânzările la 
prețuri reduse a produselor a căror dată de 
expirare a fost depășită sau care sunt 
deteriorate, precum și realizarea de 
ambalaje care să nu încurajeze 
supraconsumul și reducerea acestora prin 
care să se asigure produse ecologice prin 
proiectare ecologică industrială;

Or. fr

Amendamentul 80
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum
sunt de exemplu etichetarea cu două date 
de expirare (comercială și de consum) și 

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile de reducere a risipei de 
alimente ex-ante, cum sunt de exemplu 
etichetarea cu două date de expirare 
(comercială și de consum) și vânzările la 
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vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

prețuri reduse a produselor a căror dată de 
expirare se apropie sau ale căror ambalaje
sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

Or. en

Amendamentul 81
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 
reducă risipa de alimente ex-ante, cum
sunt de exemplu etichetarea cu două date 
de expirare (comercială și de consum) și 
vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile de reducere a risipei de 
alimente ex-ante, cum ar fi abordarea 
problemelor cauzate de etichetarea cu 
două date de expirare (comercială și de 
consum) și vânzările la prețuri reduse a 
produselor a căror dată de expirare a fost 
depășită sau care sunt deteriorate, precum 
și sporirea calității ambalajelor pentru 
extinderea perioadei de stocare a 
bunurilor și a perioadei în care acestea 
rămân proaspete și reducerea ambalajelor 
prin care să se asigure produse ecologice 
prin proiectare ecologică industrială;

Or. en

Amendamentul 82
Richard Ashworth

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile care sunt în măsură să 

13. invită Comisia să evalueze și să 
stimuleze măsurile de reducere a risipei de 
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reducă risipa de alimente ex-ante, cum 
sunt de exemplu etichetarea cu două date 
de expirare (comercială și de consum) și 
vânzările la prețuri reduse a produselor a 
căror dată de expirare a fost depășită sau 
care sunt deteriorate, precum și reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

alimente ex-ante, cum sunt de exemplu 
etichetarea cu două date de expirare 
(comercială și de consum) și vânzările la 
prețuri reduse a produselor a căror dată de 
expirare a fost depășită sau care sunt 
deteriorate; subliniază că anumite state 
membre contribuie la sporirea cantității 
de deșeuri alimentare prin interzicerea 
vânzării alimentelor sub prețul de cost și 
susține că trebuie promovată reducerea 
ambalajelor prin care să se asigure produse 
ecologice prin proiectare ecologică 
industrială;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. consideră că este esențial să 
amplifice claritatea și coerența etichetării 
în ceea ce privește datele de expirare a 
produselor alimentare, să se elaboreze 
pentru consumatori orientări 
cuprinzătoare privind depozitarea și 
congelarea produselor, iar Comisia, 
statele membre și producătorii de alimente 
să asigure stabilirea unor măsuri mai 
eficiente pentru informarea 
consumatorilor cu privire la criteriile 
privind comestibilitatea alimentelor;

Or. en

Amendamentul 84
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia să promoveze 
utilizarea variantelor de ambalaj 
concepute în mod special atât pentru 
gospodăriile cu o singură persoană, cât și 
pentru cele cu mai multe persoane;

Or. it

Amendamentul 85
Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să încurajeze și 
să sprijine inițiativele directe care vizează 
stimularea producției sustenabile la scară 
mică și medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele 
locale sunt sustenabile din punct de 
vedere ecologic și contribuie la stabilitatea 
sectorului primar; solicită ca viitoarea 
politică agricolă comună să asigure 
finanțările adecvate care să aibă ca 
obiectiv promovarea vânzărilor directe, a 
piețelor locale și a tuturor formelor de 
încurajare a filierelor scurte sau care nu 
implică transport;

14. invită statele membre să încurajeze și 
să sprijine inițiativele directe care vizează 
stimularea producției sustenabile inclusiv 
cea legată de producția la scară mică și 
medie; solicită ca viitoarea politică agricolă 
comună să promoveze măsuri în vederea 
unei producții și a unei distribuții 
durabile;

Or. en

Amendamentul 86
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să încurajeze și 
să sprijine inițiativele directe care vizează 
stimularea producției sustenabile la scară 
mică și medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele 
locale sunt sustenabile din punct de vedere 
ecologic și contribuie la stabilitatea 
sectorului primar; solicită ca viitoarea 
politică agricolă comună să asigure 
finanțările adecvate care să aibă ca 
obiectiv promovarea vânzărilor directe, a 
piețelor locale și a tuturor formelor de 
încurajare a filierelor scurte sau care nu 
implică transport;

14. invită statele membre să încurajeze 
inițiativele directe care vizează stimularea 
producției sustenabile la scară mică și 
medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele 
locale sunt sustenabile din punct de vedere 
ecologic și contribuie la stabilitatea 
sectorului primar;

Or. en

Amendamentul 87
Esther de Lange

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să încurajeze și 
să sprijine inițiativele directe care vizează 
stimularea producției sustenabile la scară 
mică și medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele 
locale sunt sustenabile din punct de vedere 
ecologic și contribuie la stabilitatea 
sectorului primar; solicită ca viitoarea 
politică agricolă comună să asigure 
finanțările adecvate care să aibă ca obiectiv 
promovarea vânzărilor directe, a piețelor 
locale și a tuturor formelor de încurajare a 
filierelor scurte sau care nu implică 
transport;

14. invită statele membre să încurajeze și 
să sprijine inițiativele directe care vizează
stimularea producției sustenabile la scară 
mică și medie ce are legătură cu piețele și 
consumatorii locali; admite că piețele 
locale sunt sustenabile din punct de vedere 
ecologic și contribuie la stabilitatea 
sectorului primar; solicită ca viitoarea 
politică agricolă comună să asigure 
finanțările adecvate care să aibă ca obiectiv 
promovarea stabilității în sectorul primar, 
de exemplu prin vânzările directe, a 
piețelor locale și a tuturor formelor de 
încurajare a filierelor scurte sau care nu 
implică transport;

Or. nl
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Amendamentul 88
Rolandas Paksas

Propunerea de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită statele membre să se asigure 
că micii producători locali și grupurile 
locale de producători pot lua parte la 
procedurile de achiziții publice pentru 
punerea în aplicare de programe specifice 
de promovare, în special, a consumului de 
fructe și de produse lactate în școli;

Or. lt


