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Predlog spremembe 1
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov o bolj 
učinkovitem in poštenem maloprodajnem 
trgu (A7-0217/2011),

Or. en

Predlog spremembe 2
George Becali

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker se v Evropi vsako leto čedalje več 
zdrave in užitne hrane – po nekaterih 
ocenah do 50 % – izgubi vzdolž verige 
preskrbe s hrano in postane odpadek;

A. ker se v Evropi vsako leto čedalje več 
zdrave in užitne hrane – po nekaterih 
ocenah do 50 % – izgubi vzdolž verige 
preskrbe s hrano vse do potrošnikov in 
postane odpadek;

Or. ro

Predlog spremembe 3
Michel Dantin

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker po ocenah študije, ki jo je objavila 
Komisija, letno v 27 državah članicah 
nastane približno 89 milijonov ton živilskih 
odpadkov, oziroma 179 kg na prebivalca, 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)
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tudi če so med posameznimi državami in 
sektorji velike razlike, pri tem pa kmetijski 
živilski odpadki sploh niso upoštevani;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker po ocenah študije, ki jo je objavila 
Komisija, letno v 27 državah članicah 
nastane približno 89 milijonov ton živilskih 
odpadkov, oziroma 179 kg na prebivalca, 
tudi če so med posameznimi državami in 
sektorji velike razlike, pri tem pa kmetijski 
živilski odpadki sploh niso upoštevani;

B. ker po ocenah študije, ki jo je objavila 
Komisija, letno v 27 državah članicah 
nastane približno 89 milijonov ton živilskih 
odpadkov, oziroma 179 kg na prebivalca, 
tudi če so med posameznimi državami in 
sektorji velike razlike, pri tem pa kmetijski 
živilski odpadki in ulov rib, vrnjen v 
morje, sploh niso upoštevani; ker bo 
celotna količina živilskih odpadkov 
narasla na približno 126 milijonov ton 
(povečanje za 40 %) do leta 2020, če ne 
bodo sprejete dodatne preventivne akcije 
ali ukrepi;

Or. xm

Predlog spremembe 5
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je pomoč v hrani, razdeljena v 
okviru programa EU za razdeljevanje 
hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, 
ključnega pomena pri pomoči številnim 
nevladnim organizacijam in dobrodelnim 
organizacijam v boju zoper lakoto in 
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podhranjenost v EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben in hkrati uvodni korak v boju
proti lakoti na svetu in njenemu 
zmanjševanju, za obvladovanje 
povečanega povpraševanja, ki ga 
napoveduje Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo, in za izboljšanje 
prehranjevalnih ravni prebivalstva,

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben korak k uresničenju razvojnih 
ciljev tisočletja, povezanih z bojem proti 
lakoti na svetu in njenemu zmanjševanju, 
za obvladovanje povečanega 
povpraševanja, ki ga napoveduje 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo, in 
za izboljšanje prehranjevalnih ravni 
prebivalstva ter s tem izboljšanje 
njihovega zdravstvenega stanja;

Or. bg

Predlog spremembe 7
Esther de Lange

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker iz študije, ki jo je opravila 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo, 
izhaja, da bo povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s sedem na devet milijard do 
leta 2050 zahtevalo 70-odstotno povečanje 
zalog hrane,

E. ker iz študije, ki jo je opravila 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo, 
izhaja, da bo povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s sedem na devet milijard do 
leta 2050 zahtevalo najmanj 70-odstotno 
povečanje dobav hrane;

Or. nl
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Predlog spremembe 8
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se je svetovna proizvodnja žita 
povzpela z 824 milijonov ton leta 1960 na 
približno 2,2 milijardi ton leta 2010, vsako 
leto pa se poveča za 27 milijonov ton; ker 
bi, če se bo v kmetijski proizvodnji na 
svetovni ravni ta trend nadaljeval, do leta 
2050 povečanje proizvodnje žita v 
primerjavi z danes zadostovalo za 
nahranitev svetovnega prebivalstva; ker bi 
medtem lahko, ker izgube po žetvi znašajo 
okoli 14 % celotne proizvodnje in ker je 
nadaljnjih 15 % izgubljenih med 
distribucijo in z gospodinjskimi odpadki, 
tri petine celotnega povečanja oskrbe, 
potrebnega do leta 2050, dobili že tako, da 
bi prenehali s tratenjem hrane;

Or. en

Predlog spremembe 9
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben in hkrati uvodni korak v boju 
proti lakoti na svetu in njenemu
zmanjševanju, za obvladovanje 
povečanega povpraševanja, ki ga 
napoveduje Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo, in za izboljšanje 
prehranjevalnih ravni prebivalstva,

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben in hkrati uvodni korak v boju 
proti lakoti in podhranjenosti na svetu in 
njunem zmanjševanju, za obvladovanje 
povečanja, ki ga napoveduje Organizacija 
za prehrano in kmetijstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Michel Dantin

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben in hkrati uvodni korak v boju 
proti lakoti na svetu in njenemu 
zmanjševanju, za obvladovanje 
povečanega povpraševanja, ki ga 
napoveduje Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo, in za izboljšanje 
prehranjevalnih ravni prebivalstva,

F. ker je zmanjševanje živilskih odpadkov 
pomemben uvodni korak v boju proti lakoti 
na svetu, v odzivanju na povečano 
povpraševanje, ki ga napoveduje 
Organizacija za prehrano in kmetijstvo, in 
v izboljšanje prehranjevalnih ravni 
prebivalstva;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker bi manj živilskih odpadkov 
prineslo učinkovitejšo rabo zemljišč, 
boljše upravljanje vodnih virov in 
pozitivne posledice za celoten kmetijski 
sektor po vsem svetu ter bi okrepilo boj 
proti podhranjenosti v državah v razvoju;

Or. it

Predlog spremembe 12
Juozas Imbrasas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker živilski odpadki prinašajo posledice, 
ki niso le etične, ampak tudi gospodarske,
okoljske, družbene, prehranske in 
zdravstvene,

ker živilski odpadki prinašajo posledice, ki 
niso le etične, gospodarske, družbene in 
prehranske, ampak tudi zdravstvene in 
okoljske, saj gore nezaužite hrane veliko 
prispevajo k globalnemu segrevanju, iz 
živilskih odpadkov pa izhaja metan, ki je 
kot toplogredni plin 21-krat močnejši od 
ogljikovega dioksida;

Or. lt

Predlog spremembe 13
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker živilski odpadki prinašajo posledice, 
ki niso le etične, ampak tudi gospodarske,
okoljske, družbene, prehranske in 
zdravstvene,

ker živilski odpadki prinašajo posledice, ki 
niso le etične, gospodarske, družbene in 
prehranske, ampak tudi zdravstvene in 
okoljske, saj gore nezaužite hrane veliko 
prispevajo k globalnemu segrevanju, iz 
živilskih odpadkov pa izhaja metan, ki je 
kot toplogredni plin 21-krat močnejši od 
ogljikovega dioksida;

Or. lt

Predlog spremembe 14
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker potrošniki v državah v razvoju 
proizvedejo minimalno količino živilskih 
odpadkov; ker so kakršnikoli živilski 
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odpadki v teh državah povečini posledica 
finančnih in tehničnih omejitev vzdolž 
celotne verige proizvodnje živil;

Or. bg

Predlog spremembe 15
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se glede na nedavne študije z 
vsakim kilogramom proizvedenih živil v 
ozračje sprosti 4,5 kg CO2; ker se v Evropi 
s približno 89 milijoni ton odpadne hrane 
proizvede 170 milijonov ton ekvivalenta 
CO2 letno, in sicer 59 milijonov ton 
ekvivalenta CO2 letno v živilski industriji, 
78 z domačo porabo in 33 drugje; ker je 
za proizvodnja 30 % hrane, ki se ne 
zaužije, treba uporabiti dodatnih 50 % 
vodnih virov za namakanje, pridelava 
kilograma govedine pa zahteva 5–10 ton 
vode;

Or. it

Predlog spremembe 16
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker ogroženost prehranske varnosti 
spremlja zrcalna podoba težav bogatega 
sveta, kot so debelost, bolezni srca in 
ožilja ter rakava obolenja, ki so posledica 
prehrane s previsoko vsebnostjo maščob 
in beljakovin, kar pomeni, da je število 
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čezmerno prehranjenega prebivalstva na 
svetu enako številu podhranjenega in 
nezadostno prehranjenega prebivalstva; 

Or. it

Predlog spremembe 17
Giovanni La Via

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je vse večje usihanje proizvodnih 
dejavnikov v protislovju s potrebo po 
povečanju dobave hrane v EU;

Or. it

Predlog spremembe 18
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H а (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hа. ker sta izmenjava dobrih praks na 
evropski in mednarodni ravni ter tudi 
pomoč državam v razvoju zelo pomembni 
v boju proti živilskim odpadkom po svetu;

Or. bg

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se živilski odpadki pojavljajo vzdolž 
celotne verige preskrbe s hrano – na 
stopnjah kmetijske pridelave, 
skladiščenja, predelave, distribucije, 
upravljanja in potrošnje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so za prehransko varnost v prvi vrsti 
odgovorni akterji v verigi preskrbe s hrano,

J. ker so za prehransko varnost v prvi vrsti 
odgovorni akterji v verigi preskrbe s hrano 
in ker je treba živilske odpadke, ki se jim 
je mogoče izogniti, obravnavati kjerkoli je 
to mogoče;

Or. en

Predlog spremembe 21
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker nekatere države članice 
prepovedujejo, da se hrana prodaja pod 
stroškovno ceno, in s tem jemljejo 
trgovcem na drobno priložnost, da 
prodajo potrošnikom neprodano svežo 
hrano ceneje proti koncu dneva, ter tako 
dodatno prispevajo k odpadkom v živilski 
verigi;
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Or. en

Predlog spremembe 22
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker si forum na visoki ravni za 
izboljšanje delovanja verige preskrbe s 
hrano in evropska okrogla miza za 
trajnostno potrošnjo in proizvodnjo 
prizadevata za izboljšanje učinkovitosti in 
trajnostnosti vzdolž celotne živilske verige;

Or. en

Predlog spremembe 23
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je prehranska varnost temeljna 
človekova pravica, ki se uresničuje prek 
razpoložljivosti, dostopnosti, uporabe in 
časovne stabilnosti zdravih, primernih in 
hranljivih živil;

1. meni, da je prehranska varnost temeljna 
človekova pravica, ki se uresničuje prek 
razpoložljivosti, dostopnosti, uporabe in 
časovne stabilnosti zdravih, primernih in 
hranljivih živil; poudarja, da je 
proizvodnja hrane po svetu odvisna od 
številnih dejavnikov, vključno z omejeno 
zalogo naravnih virov glede na 
naraščajoče število svetovnega 
prebivalstva in omejenim dostopom do 
hrane za najbolj ranljive sloje;

Or. it
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Predlog spremembe 24
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da je prehranska varnost temeljna 
človekova pravica, ki se uresničuje prek 
razpoložljivosti, dostopnosti, uporabe in 
časovne stabilnosti zdravih, primernih in 
hranljivih živil;

1. meni, da je prehranska varnost temeljna 
človekova pravica, ki se uresničuje prek 
razpoložljivosti, dostopnosti, uporabe in 
časovne stabilnosti zdravih, zadostnih, 
primernih in hranljivih živil;

Or. ro

Predlog spremembe 25
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann, Anna Maria Corazza Bildt

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je treba upoštevati potrebo po 
zagotovitvi ustreznih materialov za 
embalažo za živila in njihovo hranjenje, ki 
niso škodljivi zdravju ali ne ogrožajo 
trajnosti izdelkov; 

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti
verige preskrbe s hrano ter prednostno 
rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž 

2. poziva Svet, Komisijo, države članice in 
udeležence v verigi preskrbe s hrano, naj
prednostno rešijo problem živilskih 
odpadkov vzdolž celotne preskrbovalne 
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celotne preskrbovalne verige; poziva jih, 
naj oba vidika prednostno obravnavajo na 
dnevnem redu evropske politike;

verige ter pripravijo smernice in načine 
podpore za izboljšanje učinkovitosti verige 
preskrbe s hrano od sektorja do sektorja 
ter naj to prednostno obravnavajo na 
dnevnem redu evropske politike;

Or. en

Predlog spremembe 27
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti 
verige preskrbe s hrano ter prednostno 
rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž 
celotne preskrbovalne verige; poziva jih, 
naj oba vidika prednostno obravnavajo na 
dnevnem redu evropske politike;

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti 
verige preskrbe s hrano ter prednostno 
rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž 
celotne preskrbovalne verige; poziva jih, 
naj oba vidika prednostno obravnavajo na 
dnevnem redu evropske politike; v zvezi s 
tem poziva Komisijo, naj obvešča o 
tekočem delu tako na forumu na visoki 
ravni za izboljšanje delovanja verige 
preskrbe s hrano kot tudi na evropski 
okrogli mizi za trajnostno potrošnjo in 
proizvodnjo, tudi glede priporočil o 
ravnanju z živilskimi odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 28
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti 
verige preskrbe s hrano ter prednostno 

2. poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo izboljšave učinkovitosti 
verige preskrbe s hrano ter prednostno 
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rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž 
celotne preskrbovalne verige; poziva jih, 
naj oba vidika prednostno obravnavajo na 
dnevnem redu evropske politike;

rešijo problem živilskih odpadkov vzdolž 
celotne verige preskrbe in potrošnje; 
poziva jih, naj oba vidika prednostno 
obravnavajo na dnevnem redu evropske 
politike;

Or. ro

Predlog spremembe 29
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad tem, da se vsak dan 
velike količine živil, ki so popolnoma 
užitna, vržejo stran, kar ima hude posledice 
z vidika prehrane, okolja, družbe in 
gospodarstva; zato poziva Komisijo, naj 
preuči vzroke in posledice tega, da se v 
Evropi na leto odvrže, zavrže in na 
odlagališča odpelje približno 50 % 
proizvedenih živil, ter pri tem natančno 
razčleni odpadke in presodi o 
gospodarskih, okoljskih, prehrambnih in 
socialnih vplivih; Komisijo tudi poziva k 
pripravi praktičnih ukrepov za razpolovitev 
živilskih odpadkov do leta 2025 in hkrati 
za preprečitev nastajanja bioloških 
odpadkov;

3. je zaskrbljen nad tem, da se vsak dan 
velike količine živil, ki so popolnoma 
užitna, vržejo stran, kar ima hude posledice 
z vidika prehrane, okolja, gospodarstva in 
etike; zato poziva Komisijo, naj presodi o 
gospodarskih, okoljskih in prehrambnih
učinkih živilskih odpadkov; Komisijo tudi 
poziva k pripravi praktičnih ukrepov za 
razpolovitev živilskih odpadkov do leta 
2025 in hkrati za preprečitev nastajanja 
bioloških odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 30
Michel Dantin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je zaskrbljen nad tem, da se vsak dan 3. je zaskrbljen nad tem, da se vsak dan 
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velike količine živil, ki so popolnoma 
užitna, vržejo stran, kar ima hude posledice 
z vidika prehrane, okolja, družbe in 
gospodarstva; zato poziva Komisijo, naj 
preuči vzroke in posledice tega, da se v 
Evropi na leto odvrže, zavrže in na 
odlagališča odpelje približno 50 %
proizvedenih živil, ter pri tem natančno 
razčleni odpadke in presodi o 
gospodarskih, okoljskih, prehrambnih in 
socialnih vplivih; Komisijo tudi poziva k 
pripravi praktičnih ukrepov za razpolovitev 
živilskih odpadkov do leta 2025 in hkrati 
za preprečitev nastajanja bioloških 
odpadkov;

velike količine živil, ki so popolnoma 
užitna, vržejo stran, kar ima hude posledice 
z vidika prehrane, okolja, družbe in 
gospodarstva; zato poziva Komisijo, naj 
preuči vzroke in posledice tega, da se v 
Evropi zavrže znaten del proizvedenih 
živil, ter pri tem natančno razčleni odpadke 
in presodi o gospodarskih, okoljskih, 
prehrambnih in socialnih učinkih; Komisijo 
tudi poziva k pripravi praktičnih ukrepov 
za razpolovitev živilskih odpadkov do leta 
2025 in hkrati za preprečitev nastajanja 
bioloških odpadkov;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Marit Paulsen, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Svet, Komisijo, države članice 
in udeležence v verigi preskrbe s hrano, 
naj sodelujejo pri razvoju sistema 
kartiranja virov ter izvajajo politiko za 
večjo učinkovitost rabe virov skozi ves 
življenjski krog živilskih proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 32
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj oceni učinek 
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prisilne politike glede ravnanja z odpadki 
za nastajanje živilskih odpadkov; poziva k 
sprejetju prisilne politike glede ravnanja z 
odpadki vzdolž celotne verige preskrbe s 
hrano ob uporabi načela „onesnaževalec 
plača“;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da so vzroki za nastanek 
živilskih odpadkov številni: prekomerna 
proizvodnja, napačna določitev ciljne 
skupine potrošnikov (neprilagojena 
velikost ali oblika proizvoda), poslabšanje 
izdelka ali njegove embalaže, trženjska 
pravila (problematičen videz ali 
pomanjkljiva embalaža) in neustrezne 
strategije upravljanja zalog ali trženja;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da je treba, če želimo kar se da 
zmanjšati količino živilskih odpadkov, 
vključiti vse udeležence v verigi preskrbe s 
hrano in se usmeriti na raznolike vzroke 
za odpadke od sektorja do sektorja;

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano;

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja poudarja pomen izmenjave 
najboljše prakse na evropski ravni, da se 
izboljša učinkovitost verige preskrbe s 
hrano;

Or. nl

Predlog spremembe 36
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano;

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano, v prvi 
vrsti s spodbujanjem neposrednih odnosov 
med proizvajalci in potrošniki ter 
krajšanjem verige preskrbe s hrano;

Or. lt

Predlog spremembe 37
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano;

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano ter 
usklajevanje med državami članicami za 
preprečitev živilskih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 38
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski ravni, da se izboljša 
učinkovitost verige preskrbe s hrano;

4. meni, da je treba nujno zmanjšati 
živilske odpadke vzdolž celotne prehranske 
verige, od polja do potrošnikove mize; 
vztraja pri potrebi po sprejetju usklajene 
strategije, ki ji bodo sledili konkretna 
dejanja na evropski in nacionalni ravni, da 
se izboljša učinkovitost verige preskrbe s 
hrano;

Or. ro

Predlog spremembe 39
Salvatore Caronna

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
razvojnih politik podpre ukrepe za 
zmanjšanje odpadkov vzdolž celotne 
verige preskrbe s hrano v državah v 
razvoju, kjer so načini proizvodnje, 
obdelava po spravilu pridelka, 
infrastruktura in procesi predelave in 
embaliranja problematični in neprimerni;

5. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
razvojnih politik podpre ukrepe za 
zmanjšanje odpadkov vzdolž celotne 
verige preskrbe s hrano v državah v 
razvoju, kjer so načini proizvodnje, 
obdelava po spravilu pridelka, 
infrastruktura in procesi predelave in 
embaliranja problematični in neprimerni;
nadalje meni, da bi z izboljšanjem 
učinkovitosti verige preskrbe s hrano 
lahko pomagali zadevnim državam doseči 
prehransko samozadostnost;

Or. it

Predlog spremembe 40
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
razvojnih politik podpre ukrepe za 
zmanjšanje odpadkov vzdolž celotne 
verige preskrbe s hrano v državah v 
razvoju, kjer so načini proizvodnje, 
obdelava po spravilu pridelka, 
infrastruktura in procesi predelave in 
embaliranja problematični in neprimerni;

5. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
razvojnih politik podpre ukrepe za 
zmanjšanje odpadkov vzdolž celotne 
verige preskrbe s hrano v državah v 
razvoju, kjer so načini proizvodnje, 
obdelava po spravilu pridelka, 
infrastruktura in procesi predelave in 
embaliranja problematični in neprimerni;
predlaga, da se spodbudi posodabljanje te 
kmetijske opreme in infrastrukture, da bi 
zmanjšali izgube po žetvi in podaljšali rok 
uporabe hrane;

Or. lt

Predlog spremembe 41
Rareş-Lucian Niculescu
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva k boljšemu usmerjanju podpore 
EU za razdeljevanje prehrambnih 
proizvodov najbolj ogroženim osebam v 
Uniji, pomoči Skupnosti za dobavo mleka 
in mlečnih izdelkov šolarjem ter programa 
za spodbujanje uživanja sadja v šolah, da 
bi preprečili živilske odpadke;

Or. ro

Predlog spremembe 42
Riikka Manner, Liam Aylward

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 
živilskih odpadkov v Evropi ni usklajena; 
zato Komisijo poziva, naj predstavi 
zakonodajni predlog, v katerem bo 
opredeljena tipologija „živilskih 
odpadkov“, in poziva k temu, da se v 
veljavna pravila o odpadkih vključijo tudi 
biološki odpadki;

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 
živilskih odpadkov ni usklajena; zato 
Komisijo poziva, naj pripravi jasne 
opredelitve „živilskih odpadkov“ in v zvezi 
s tem tudi posebno opredelitev za ostanke 
hrane, namenjene za „biogoriva“ ali „bio-
odpadke“, ki ne sodijo med običajne 
živilske odpadke, saj se jih ponovno 
uporabi v energetske namene;

Or. en

Predlog spremembe 43
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 
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živilskih odpadkov v Evropi ni usklajena; 
zato Komisijo poziva, naj predstavi 
zakonodajni predlog, v katerem bo 
opredeljena tipologija „živilskih 
odpadkov“, in poziva k temu, da se v 
veljavna pravila o odpadkih vključijo tudi 
biološki odpadki;

živilskih odpadkov ni usklajena; zato 
Komisijo poziva, naj predstavi predlog, v 
katerem bo opredeljena tipologija 
„živilskih odpadkov“, in poziva k temu, da 
se v veljavna pravila o odpadkih vključijo 
tudi biološki odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 44
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 
živilskih odpadkov v Evropi ni usklajena; 
zato Komisijo poziva, naj predstavi 
zakonodajni predlog, v katerem bo 
opredeljena tipologija „živilskih 
odpadkov“, in poziva k temu, da se v 
veljavna pravila o odpadkih vključijo tudi 
biološki odpadki;

7. ugotavlja, da v Evropi opredelitev 
živilskih odpadkov ni usklajena; zato 
Komisijo poziva, naj predstavi zakonodajni 
predlog, v katerem bo opredeljena 
tipologija „živilskih odpadkov“, in poziva 
k temu, da se v veljavna pravila o odpadkih 
vključijo tudi biološki odpadki iz 
kmetijstva in verige preskrbe s hrano;

Or. it

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

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. vabi Komisijo, naj si prizadeva za 
uskladitev zahtev EU glede podatkov o 
živilskih odpadkih, saj ni zanesljive zbirke 
podatkov, na podlagi katere bi potrdili 
podatke o živilskih odpadkih v državah 
članicah EU in ki bi služila kot osnova za 
oblikovanje učinkovitih ukrepov politike 
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živilskih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da morajo vse države članice 
omogočiti trgovcem na drobno, da znatno 
znižajo cene sveže hrane, tudi pod 
stroškovno ceno, ko se bliža iztek roka 
prodaje, da bi zmanjšali količino zavržene 
neprodane hrane in omogočili 
potrošnikom z nižjim dohodkom nakup 
visoko kakovostne hrane po ugodnejših 
cenah;

Or. en

Predlog spremembe 47
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi poudariti, da kmetijstvo zaradi 
svojih značilnosti lahko opravlja 
pomembno, pionirsko delo v boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov; zato
Komisijo poziva, naj v ta namen vključi 
ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 

8. poziva Komisijo, naj v ta namen vključi 
ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 
potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih 
odpadkov;
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potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 48
Liam Aylward

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi poudariti, da kmetijstvo zaradi 
svojih značilnosti lahko opravlja 
pomembno, pionirsko delo v boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov; zato 
Komisijo poziva, naj v ta namen vključi 
ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 
potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih
odpadkov;

8. želi poudariti, da je kmetijstvo zaradi 
svojih značilnosti gospodarno z viri in 
lahko opravlja pomembno, pionirsko delo 
v boju proti nastajanju živilskih odpadkov; 
zato Komisijo poziva, naj v ta namen 
vključi ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 
potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 49
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. želi poudariti, da kmetijstvo zaradi 
svojih značilnosti lahko opravlja 

8. želi poudariti, da kmetijstvo zaradi 
svojih značilnosti lahko opravlja 
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pomembno, pionirsko delo v boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov; zato 
Komisijo poziva, naj v ta namen vključi 
ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 
potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih 
odpadkov;

pomembno, pionirsko delo v boju proti 
nastajanju živilskih odpadkov; zato 
Komisijo poziva, naj v ta namen vključi 
ambiciozne ukrepe v naslednje 
zakonodajne predloge za kmetijstvo, 
trgovino in distribucijo živil; upa na 
skupne ukrepe v obliki vlaganja v 
raziskave, znanost, tehnologijo, 
izobraževanje in inovacije v kmetijstvu, da 
se zmanjšajo živilski odpadki in hkrati 
potrošniki spodbudijo k odgovornejšemu in 
bolj premišljenemu ravnanju pri 
preprečevanju nastajanja živilskih 
odpadkov ter izobrazijo zanj;

Or. ro

Predlog spremembe 50
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, države članice in 
kmetijske organizacije, naj izboljšajo 
javno ozaveščenost o pomenu in vrednosti 
kmetijstva za družbo ter vrednosti 
kmetijskih proizvodov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za izvajanje člena 5 okvirne direktive o 
odpadkih (2008/98/ES), ki opredeljuje 
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stranske proizvode; meni, da lahko 
pomanjkanje pravne jasnosti v zakonodaji 
EU na področju razlikovanja med odpadki 
in ne-odpadki ovira učinkovito uporabo 
stranskih proizvodov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, države članice in 
predelovalce, naj pripravijo smernice za 
obravnavanje živilskih odpadkov, ki se jim 
je moč izogniti, ter naj vzpostavijo 
gospodarnejšo rabo virov v svojem delu 
verige preskrbe s hrano in si nenehno 
prizadevajo za izboljšanje predelave, 
pakiranja in prevoza, da bi zmanjšali 
nepotrebne živilske odpadke;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 8 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8c. poziva Komisijo, države članice in 
trgovce na drobno, naj oblikujejo in 
izvajajo prostovoljne sporazume, s 
katerimi se zavezujejo, da bodo sprejeli 
nadaljnje ukrepe za učinkovitost rabe 
virov in reševali problem nepotrebnih 
živilskih odpadkov v svojem delu verige 
preskrbe s hrano;
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Or. en

Predlog spremembe 54
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, 
da bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; predlaga, naj 
države članice uvedejo izobraževalne 
predmete o prehrani za boljšo obveščenost 
javnosti; vztraja na pomenu vloge, ki jo 
imajo lokalni organi in občinska podjetja 
pri obveščanju in podpori občanov na 
področju preprečevanja in zmanjševanja 
živilskih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani na 
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predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

osnovnih in srednjih šolah, da bi spodbudili 
boljši odnos; vztraja na pomenu vloge, ki 
jo imajo lokalni organi in občinska podjetja 
pri obveščanju in podpori občanov na 
področju preprečevanja in zmanjševanja 
živilskih odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 56
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani,
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani,
najprej v vrtcih, kjer je to mogoče, in nato
na osnovnih in srednjih šolah, da bi 
spodbudili boljši odnos; vztraja na pomenu 
vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

Or. fr

Predlog spremembe 57
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo izmenjavo najboljših praks z 
namenom osveščanja javnosti o vzrokih in 
posledicah nastajanja živilskih odpadkov 
ter načinih za njihovo zmanjšanje in 
podprejo znanstveno in splošno kulturo, 
usmerjeno k načelom trajnosti in 
solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

Or. nl

Predlog spremembe 58
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov, načinih za njihovo 
zmanjšanje ter o vrednosti hrane in 
kmetijskih proizvodov in podprejo 
znanstveno in splošno kulturo, usmerjeno k 
načelom trajnosti in solidarnosti; poziva k 
uvedbi izobraževalnih predmetov o 
prehrani, ki bodo prinašali uporabne 
nasvete o roku uporabe živil, 
shranjevanju, optimalni hrambi živil in 
odstranjevanju hrane, predvsem na 
osnovnih in srednjih šolah, da bi spodbudili 
boljši odnos; vztraja na pomenu vloge, ki 
jo imajo lokalni organi, občinska podjetja 
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in trgovci na drobno pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 59
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, ter 
kuharskih tečajev za vse evropske 
državljane, da bi spodbudili boljši odnos; 
vztraja na pomenu vloge, ki jo imajo 
lokalni organi in občinska podjetja pri 
obveščanju in podpori občanov na 
področju preprečevanja in zmanjševanja 
živilskih odpadkov;

Or. it

Predlog spremembe 60
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 

9. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo kampanje za osveščanje 
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javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo lokalni organi in 
občinska podjetja pri obveščanju in 
podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

javnosti o vzrokih in posledicah nastajanja 
živilskih odpadkov ter načinih za njihovo 
zmanjšanje in podprejo znanstveno in 
splošno kulturo, usmerjeno k načelom 
trajnosti in solidarnosti; poziva k uvedbi 
izobraževalnih predmetov o prehrani, 
predvsem na osnovnih in srednjih šolah, da 
bi spodbudili boljši odnos; vztraja na 
pomenu vloge, ki jo imajo mediji, lokalni 
organi in občinska podjetja pri obveščanju 
in podpori občanov na področju 
preprečevanja in zmanjševanja živilskih 
odpadkov;

Or. ro

Predlog spremembe 61
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so na lokalni 
ravni usmerjene v uporabo neprodanih
kmetijskih izdelkov in živil z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so usmerjene v 
uporabo neprodanih in vzdolž celotne 
verige preskrbe s hrano zavrženih 
proizvodov na lokalni ravni z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 62
George Becali

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so na lokalni 
ravni usmerjene v uporabo neprodanih 
kmetijskih izdelkov in živil z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so usmerjene v 
uporabo neprodanih kmetijskih izdelkov in 
živil na lokalni ravni z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
dohodki pod pragom minimalnega 
dohodka; pri tem poudarja dragoceni 
prispevek prostovoljcev pri razvrščanju in 
distribuciji teh izdelkov ter specializiranih 
podjetij, ki razvijajo sisteme in dejavnosti 
za preprečevanje nastajanja odpadkov;

Or. ro

Predlog spremembe 63
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so na lokalni 
ravni usmerjene v uporabo neprodanih 
kmetijskih izdelkov in živil z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so usmerjene v 
uporabo neprodanih kmetijskih izdelkov in 
živil na lokalni ravni z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; poudarja pomen 
izmenjave s tem povezanih dobrih praks 
med državami članicami kot tudi pobud 
na lokalni ravni; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

Or. ro

Predlog spremembe 64
Rolandas Paksas



AM\878952SL.doc 33/45 PE472.283v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so na lokalni 
ravni usmerjene v uporabo neprodanih 
kmetijskih izdelkov in živil z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov;

10. odobrava pobude, ki so jih že pripravili 
v več državah članicah in ki so usmerjene v 
uporabo neprodanih kmetijskih izdelkov in 
živil na lokalni ravni z namenom 
porazdelitve med skupine državljanov z 
manjšo kupno močjo; pri tem poudarja 
dragoceni prispevek prostovoljcev pri 
razvrščanju in distribuciji teh izdelkov ter 
specializiranih podjetij, ki razvijajo sisteme 
in dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
odpadkov; poziva Komisijo, naj natančno 
prouči dobre prakse v državah članicah in 
tretjih državah, preden pripravi usklajeno 
strategijo za reševanje problema živilskih 
odpadkov;

Or. lt

Predlog spremembe 65
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva trgovce na drobno, naj 
sodelujejo v programih razdeljevanja 
hrane državljanom z manjšo kupno močjo 
in izvajajo ukrepe, ki bodo omogočili 
znižanje cen izdelkov, ki se jim izteka rok 
uporabe;

Or. en

Predlog spremembe 66
Marc Tarabella
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. pozdravlja delo specializiranih 
podjetij in partnerstev iz javnega, 
zasebnega in akademskega okolja ter 
raznih združenj, ki na evropski ravni 
razvijajo in izvajajo usklajene programe 
dejavnosti za preprečevanje nastajanja 
živilskih odpadkov;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj določi 
instrumente in ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja agroživilskih podjetij, trgov na 
debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz 
ter javnih in zasebnih obratov za prehrano 
pri preprečevanju nastanka odpadkov;

11. poziva Komisijo, naj določi 
instrumente in ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja agroživilskih podjetij, trgov na 
debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz 
ter javnih in zasebnih obratov za prehrano 
pri preprečevanju nastanka odpadkov; v 
zvezi s tem opozarja, da je pomembno 
ustanoviti skupnost znanja in inovacij za 
hrano, ki se bo med drugim osredotočala 
na preprečevanje živilskih odpadkov;

Or. nl

Predlog spremembe 68
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj določi 
instrumente in ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja agroživilskih podjetij, trgov na 
debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz 
ter javnih in zasebnih obratov za prehrano 
pri preprečevanju nastanka odpadkov;

11. meni, da bi naložbe v metode za 
zmanjšanje količin živilskih odpadkov 
lahko zmanjšale izgube, ki jih imajo 
agroživilska podjetja, in s tem znižale cene 
hrane ter tako morda omogočile tudi 
revnejšim skupinam boljši dostop do 
hrane;
poziva Komisijo, naj določi instrumente in 
ukrepe za spodbujanje sodelovanja 
agroživilskih podjetij, trgov na debelo, 
trgovin, distribucijskih verig, menz ter 
javnih in zasebnih obratov za prehrano pri 
preprečevanju nastanka odpadkov;

Or. bg

Predlog spremembe 69
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj določi 
instrumente in ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja agroživilskih podjetij, trgov na 
debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz 
ter javnih in zasebnih obratov za prehrano 
pri preprečevanju nastanka odpadkov;

11. poziva Komisijo, naj določi 
instrumente in ukrepe za spodbujanje 
sodelovanja agroživilskih podjetij, trgov na 
debelo, trgovin, distribucijskih verig, menz 
ter javnih in zasebnih obratov za prehrano 
pri preprečevanju nastanka odpadkov, 
vključno z odpravo prepovedi prodaje 
hrane pod proizvodno ceno;

Or. en

Predlog spremembe 70
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj kmetijsko-
živilski sektor pripravi do tega, da 
prevzame svoj del odgovornosti za 
problematiko živilskih odpadkov, zlasti s 
spremembo priprave svojih izdelkov za 
trg, tako da bodo na voljo v manjših 
porcijah;

Or. fr

Predlog spremembe 71
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno 
močjo in ki spodbujajo konkretne ukrepe 
za zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 72
Rareş-Lucian Niculescu

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne črtano
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spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno 
močjo in ki spodbujajo konkretne ukrepe 
za zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi;

Or. ro

Predlog spremembe 73
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno
močjo in ki spodbujajo konkretne ukrepe 
za zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 74
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
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spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno močjo 
in ki spodbujajo konkretne ukrepe za 
zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi;

spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno močjo 
in ki spodbujajo konkretne ukrepe za 
zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi, na primer tako, da 
dajejo prednost kmetijskim in živilskim 
proizvodom, proizvedenim čim bliže kraju 
potrošnje; 

Or. it

Predlog spremembe 75
Liam Aylward, Sylvie Goulard, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane, da 
se ob izpolnitvi vseh drugih pogojev daje 
pri oddaji del prednost tistim podjetjem, ki 
zagotavljajo brezplačno razdeljevanje 
nedodeljenih (neprodanih) izdelkov med 
skupine prebivalcev z majhno kupno močjo 
in ki spodbujajo konkretne ukrepe za 
zmanjševanje odpadkov na predhodnih
stopnjah v verigi;

12. poziva Komisijo, naj oceni morebitne 
spremembe pravil, ki urejajo javne razpise 
za službe za pripravo in dostavo hrane in 
gostinske storitve, da se ob izpolnitvi vseh 
drugih pogojev daje pri oddaji del prednost 
tistim podjetjem, ki zagotavljajo 
brezplačno razdeljevanje nedodeljenih 
(neprodanih) izdelkov med skupine 
prebivalcev z majhno kupno močjo in ki 
spodbujajo konkretne ukrepe za 
zmanjševanje odpadkov na predhodnih 
stopnjah v verigi;

Or. en

Predlog spremembe 76
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj bo zgled za 
druge in obravnava vprašanje živilskih 
odpadkov znotraj samih institucij Unije 
ter sprejme nujne ukrepe, ki so potrebni 
za zmanjšanje posebej velike količine 
hrane, ki se dnevno zavrže v menzah 
različnih evropskih institucij;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot sta na primer pojasnitev etikete z 
dvojnim rokom (uporabno najmanj do in 
rok uporabe) in prodaja s popustom za 
izdelke tik pred zapadlostjo roka uporabe 
ali poškodovanih izdelkov; ugotavlja, da 
lahko inovativna in učinkovita raba 
embalaže pomembno prispeva k 
preprečevanju živilskih odpadkov z 
zmanjšanjem skupnega vpliva izdelka na 
okolje. To lahko zajema tako ukrepe, kot 
je spreminjanje velikosti pakiranj, da 
lahko potrošniki kupijo ustrezno količino, 
kot tudi nudenje nasvetov, kako hraniti in 
uporabljati izdelke. Z uveljavitvijo načela 
„onesnaževalec plača“ bi zagotovili, da 
odgovornost za odpadke nosi tisti, ki jih je 
ustvaril;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Marc Tarabella

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ali 
optimiranje embalaže (z ekološkim 
industrijskim oblikovanjem) na podlagi 
nenehnih raziskav za uskladitev 
proizvoda, njegove vsebine in predvidenih 
načinov uporabe potrošnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Michel Dantin

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
razvoj embalaže, ki ne spodbuja 
prekomerne potrošnje, in zmanjšanje 
embalaže za prehod na okolju prijazne 
izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

Or. fr
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Predlog spremembe 80
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali izdelkov s poškodovano 
embalažo ter zmanjšanje embalaže za 
prehod na okolju prijazne izdelke z 
ekološkim industrijskim oblikovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 81
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot je na primer obravnava težav, ki jih 
povzročajo etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe) in prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov, ter v 
izboljšanje embalaže z namenom 
podaljšanja trajnosti blaga in njegove 
svežosti in zmanjšanje embalaže za prehod 
na okolju prijazne izdelke z ekološkim 
industrijskim oblikovanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 82
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem;

13. poziva Komisijo, naj oceni in spodbuja 
ukrepe, usmerjene v zmanjševanje živilskih 
odpadkov na predhodnih stopnjah verige, 
kot so na primer etikete z dvojnim rokom 
(prodaje in uporabe), prodaja s popustom 
za izdelke tik pred zapadlostjo roka 
uporabe ali poškodovanih izdelkov ter 
zmanjšanje embalaže za prehod na okolju 
prijazne izdelke z ekološkim industrijskim 
oblikovanjem; poudarja, da nekatere 
države članice s prepovedjo prodaje pod 
stroškovno ceno povečujejo količino 
odpadkov;

Or. en

Predlog spremembe 83
Liam Aylward, Sylvie Goulard, George Lyon, Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da so nujne večja jasnost in 
doslednost označevanja v zvezi z roki 
uporabe živil ter usklajene smernice za 
hranjenje in zmrzovanje, Komisija, države 
članice in proizvajalci hrane pa morajo 
zagotoviti uvedbo učinkovitejših ukrepov 
za obveščanje potrošnikov o merilih za 
užitnost živil;

Or. en
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Predlog spremembe 84
Giovanni La Via, Herbert Dorfmann

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo različic embalaže, ki so posebej 
oblikovane tako za enočlanska kot 
veččlanska gospodinjstva;

Or. it

Predlog spremembe 85
Mairead McGuinness

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice k spodbujanju in 
podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem 
obsegu, povezano z lokalnim in 
regionalnim trgom ter potrošnjo; 
priznava, da so lokalni trgi z vidika okolja 
trajnostni in da prispevajo k stabilnosti v 
primarnem sektorju; poziva, naj bodoča 
skupna kmetijska politika zagotavlja 
potrebna finančna sredstva za 
spodbujanje neposredne prodaje in 
lokalnih trgov ter vseh oblik spodbujanja 
kratkih ali ničnih razdalj v prehranski 
verigi;

14. poziva države članice k spodbujanju in 
podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo, tudi tako v majhnem in 
srednjem obsegu; poziva, naj bodoča 
skupna kmetijska politika spodbuja ukrepe 
trajnostne proizvodnje in distribucije;

Or. en

Predlog spremembe 86
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice k spodbujanju in 
podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem 
obsegu, povezano z lokalnim in 
regionalnim trgom ter potrošnjo; priznava, 
da so lokalni trgi z vidika okolja trajnostni 
in da prispevajo k stabilnosti v primarnem 
sektorju; poziva, naj bodoča skupna 
kmetijska politika zagotavlja potrebna 
finančna sredstva za spodbujanje 
neposredne prodaje in lokalnih trgov ter 
vseh oblik spodbujanja kratkih ali ničnih 
razdalj v prehranski verigi;

14. poziva države članice k spodbujanju 
pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem 
obsegu, povezano z lokalnim in 
regionalnim trgom ter potrošnjo; priznava, 
da so lokalni trgi z vidika okolja trajnostni 
in da prispevajo k stabilnosti v primarnem 
sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 87
Esther de Lange

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice k spodbujanju in 
podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem 
obsegu, povezano z lokalnim in 
regionalnim trgom ter potrošnjo; priznava, 
da so lokalni trgi z vidika okolja trajnostni 
in da prispevajo k stabilnosti v primarnem 
sektorju; poziva, naj bodoča skupna 
kmetijska politika zagotavlja potrebna 
finančna sredstva za spodbujanje 
neposredne prodaje in lokalnih trgov ter 
vseh oblik spodbujanja kratkih ali ničnih 
razdalj v prehranski verigi;

14. poziva države članice k spodbujanju in 
podpiranju pobud, usmerjenih v trajnostno 
proizvodnjo v majhnem in srednjem 
obsegu, povezano z lokalnim in 
regionalnim trgom ter potrošnjo; priznava, 
da so lokalni trgi z vidika okolja trajnostni 
in da prispevajo k stabilnosti v primarnem 
sektorju; poziva, naj bodoča skupna 
kmetijska politika zagotavlja potrebna 
finančna sredstva za spodbujanje 
stabilnosti v primarnem sektorju, na 
primer prek neposredne prodaje in lokalnih 
trgov ter vseh oblik spodbujanja kratkih ali 
ničnih razdalj v prehranski verigi;

Or. nl
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Predlog spremembe 88
Rolandas Paksas

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da lahko majhni lokalni proizvajalci in 
lokalne skupine proizvajalcev sodelujejo v 
postopkih javnih naročil za izvajanje 
posebnih programov, ki spodbujajo zlasti 
uživanje sadja in mlečnih izdelkov po 
šolah;

Or. lt


