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Pozměňovací návrh 1
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; poukazuje na význam 
hladce fungujícího jednotného trhu pro 
využití plného potenciálu zemědělsko-
potravinářského odvětví EU, stimulování 
větší konkurenceschopnosti, růstu a 
vytváření pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; zdůrazňuje, že 
koronavirová krize nám ukázala, jak 
důležitá je produkce zaměřená na místní 
trhy pro hladce fungující jednotný trh, 
který může uvolnit plný potenciál 
zemědělsko-potravinářského odvětví EU, 
zejména s ohledem na mezinárodní 
hospodářskou soutěž o trhy a na cíl 
vytvářet pracovní místa na regionální a 
místní úrovni;

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; poukazuje na význam 
hladce fungujícího jednotného trhu pro 
využití plného potenciálu zemědělsko-
potravinářského odvětví EU, stimulování 
větší konkurenceschopnosti, růstu a 
vytváření pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; poukazuje na význam 
hladce fungujícího jednotného trhu pro 
využití plného potenciálu zemědělsko-
potravinářského odvětví EU, stimulování 
větší konkurenceschopnosti, růstu a 
vytváření pracovních míst; upozorňuje na 
to, že celní překážky přímo ovlivňují ceny 
a vytvářejí velkou nerovnováhu v 
příjmech zemědělců;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 3
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; poukazuje na význam 
hladce fungujícího jednotného trhu pro 
využití plného potenciálu zemědělsko-
potravinářského odvětví EU, stimulování 
větší konkurenceschopnosti, růstu a 
vytváření pracovních míst;

1. zdůrazňuje, že potravinářský a 
nápojový průmysl je největším výrobním 
odvětvím EU, které zaměstnává více než 
4,82 milionu lidí a vytváří hodnotu ve výši 
266 miliard EUR; poukazuje na význam 
hladce fungujícího jednotného trhu pro to, 
aby z něj mohly všechny hospodářské 
subjekty v EU plně těžit a aby bylo možné 
zcela uvolnit potenciál zemědělsko-
potravinářského odvětví EU za současné 
stimulace větší konkurenceschopnosti, 
růstu a vytváření pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření musí podporovat a 
neohrožovat základní zásady jednotného 
trhu, a upozorňuje na to, že v době krize je 
systém produkce potravin zaměřený na 
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mezinárodní trhy mnohem zranitelnější 
než systém s místním nebo regionálním 
zaměřením;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu je klíčem k zajištění 
dostatečných, cenově dostupných a vysoce 
kvalitních zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění 
konkurenceschopnosti, dynamických 
venkovských oblastí, důstojných příjmů, 
přiměřené životní úrovně a rychlého 
zotavení se evropské zemědělské 
komunity; konstatuje, že v některých 
členských státech vedla pandemie COVID-
19 k určitým místním omezením; 
připomíná, že vnitrostátní opatření 
nemohou oslabovat základní zásady 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 

2. vybízí potravinářský a nápojový 
průmysl EU, aby pokračoval ve svém úsilí 
o zvýšení svého 70% podílu na nákupu a 
zpracování zemědělské produkce EU; 
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nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

zdůrazňuje, že řádné fungování jednotného 
trhu má klíčový význam pro zabezpečení 
zemědělsko-potravinářských dodávek v 
celé EU a je nejlepším nástrojem k 
zajištění oživení pro všechny; konstatuje, 
že v některých členských státech vedla 
pandemie COVID-19 k určitým místním 
omezením; připomíná, že vnitrostátní 
opatření nemohou oslabovat základní 
zásady jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; upozorňuje 
na to, že pokles činnosti v hotelnictví a 
pohostinství měl zničující dopad na sektor 
produkce potravin; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
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jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že pandemie COVID-19 vedla 
k určitým druhům omezení mezi 
členskými státy a v některých členských 
státech i k místním omezením; připomíná, 
že vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení zemědělsko-potravinářských 
dodávek v celé EU a je nejlepším 
nástrojem k zajištění oživení pro všechny; 
konstatuje, že v některých členských 
státech vedla pandemie COVID-19 k 
určitým místním omezením; připomíná, že 
vnitrostátní opatření nemohou oslabovat 
základní zásady jednotného trhu;

2. zdůrazňuje, že řádné fungování 
jednotného trhu má klíčový význam pro 
zabezpečení a zajištění zemědělsko-
potravinářských dodávek v celé EU a je 
nejlepším nástrojem k zajištění oživení pro 
všechny; konstatuje, že v některých 
členských státech vedla pandemie COVID-
19 k určitým místním omezením; 
připomíná, že vnitrostátní opatření 
nemohou oslabovat základní zásady 
jednotného trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti unijních zemědělsko-
potravinářských systémů, včetně 
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dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

regionálních a místních potravinových 
systémů, jakož i krátkých dodavatelských 
řetězců, jak je stanoveno ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“; zdůrazňuje 
však, že strategie by měla být založena na 
komplexním předběžném, vědeckém a 
kumulativním posouzení dopadu na 
základě veřejných konzultací se zástupci 
zemědělsko-potravinářského řetězce a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami a neměla by vést k dalším 
překážkám a větší roztříštěnosti v rámci 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a žádá vlády členských států, aby 
legislativními, daňovými a fiskálními 
nástroji pomohli lokálním potravinám a 
zemědělské produkci k většímu uplatnění 
na maloobchodním trhu; zdůrazňuje však, 
že tato strategie by neměla vytvářet další 
překážky a zvyšovat roztříštěnost v rámci 
jednotného trhu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 12
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3



AM\1230619CS.docx 9/28 PE692.687v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu; 
zdůrazňuje, že inteligentní a integrované 
potravinové řetězce jsou nepostradatelné 
pro zajištění nepřetržitého zásobování 
potravinami v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že strategie by neměla 
vést k dalším překážkám a větší 
roztříštěnosti v rámci jednotného trhu, což 
by mělo nepříznivé dopady na 
provozovatele potravinového řetězce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že strategie by neměla 
zavádět nepřiměřená opatření, přispívat k 
zavádění dalších překážek a vést k větší 
roztříštěnosti jednotného trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Jérémy Decerle

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje, že tato strategie bude muset 
zachovat a rovněž umožnit vytváření 
nových příležitostí pro všechny evropské 
produkty v rámci jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 

3. zdůrazňuje význam posílení 
dynamiky a odolnosti regionálních a 
místních potravinových systémů, jakož i 
krátkých dodavatelských řetězců, jak je 
stanoveno ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; zdůrazňuje však, že tato 
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neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

strategie by neměla vytvářet další překážky 
a zvyšovat roztříštěnost v rámci jednotného 
trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje však, že tato strategie by 
neměla vytvářet další překážky a zvyšovat 
roztříštěnost v rámci jednotného trhu;

3. zdůrazňuje význam posílení 
odolnosti regionálních a místních 
potravinových systémů, jakož i krátkých 
dodavatelských řetězců, jak je stanoveno 
ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
zdůrazňuje, že by se při zadávání 
veřejných zakázek měla podporovat 
ekologická, sezónní a místní produkce 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na rostoucí zájem 
spotřebitelů o širší škálu regionálních 
potravin, které se týkají otázek 
souvisejících s dobrými životními 
podmínkami zvířat a environmentální a 
sociální udržitelností, a na související úsilí 
o obcházení překážek v mezinárodním 
obchodu, které v dobách krize ohrožují 
přežití mnoha zemědělských podniků;
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Or. de

Pozměňovací návrh 19
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené, aby nebyly penalizovány určité 
kategorie výrobků, nevytvářely se 
překážky hladkému pohybu 
potravinářských výrobků v rámci EU a 
informace poskytované spotřebitelům 
zůstaly jasné, transparentní a 
srozumitelné všem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; upozorňuje na to, že 
rozdílné označování v některých 
členských státech uvádí spotřebitele v 
omyl, a žádá o zachování norem pro 
označování potravin; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 21
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. se znepokojením bere na vědomí 
nedávné zvýšení vnitrostátních požadavků 
na označování potravin a nápojů; 
zdůrazňuje, že tyto požadavky musí být 
odůvodněné a přiměřené a neměly by 
vytvářet překážky pro bezproblémový 
pohyb potravinářských výrobků v rámci 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
jednotný evropský přístup k označování 
produktů by mohl odstranit překážky ve 
fungování jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Martin Häusling
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů v důsledku širokého 
zájmu spotřebitelů o potraviny a o jejich 
zdravotní, environmentální a sociální 
dopady i dopady na dobré životní 
podmínky zvířat; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být snadno přístupné a 
přiměřené, měly by být pro spotřebitele 
srozumitelné a měly by umožnit 
bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella, 
Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné, 
přiměřené a v souladu s harmonizovaným 
regulačním rámcem EU pro potraviny a 
nápoje, zejména pokud jde o otázky 
bezpečnosti, a neměly by vytvářet 
překážky pro 
bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU;

4. bere na vědomí nedávné zvýšení 
vnitrostátních požadavků na označování 
potravin a nápojů; zdůrazňuje, že tyto 
požadavky musí být odůvodněné a 
přiměřené a neměly by vytvářet překážky 
pro bezproblémový pohyb potravinářských 
výrobků v rámci EU; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit co nejharmonizovanější 
systém jednotného trhu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
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Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Pina Picierno, Ivo Hristov, Marc 
Tarabella, Carmen Avram

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že důležité zvýšit 
transparentnost jednotného trhu EU a 
lepší sledovatelnost všech výrobních a 
distribučních procesů v souladu s právem 
evropských spotřebitelů na to, aby měli k 
dispozici více informací o původu a 
metodách produkce potravin, které 
konzumují; konstatuje, že vhodné povinné 
označování původu potravinářských 
výrobků na úrovni EU může výrazně 
zvýšit transparentnost a sledovatelnost a 
zabránit narušení vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že nárůst 
vnitrostátních omezení používání určitých 
látek by mohl bránit volnému oběhu 
potravin a nápojů v celé Unii; vybízí v 
tomto ohledu členské státy, aby 
upřednostňovaly společný evropský, na 
faktech založený a přiměřený přístup k 
jednostranným vnitrostátním opatřením;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Chris MacManus

Návrh stanoviska



PE692.687v01-00 16/28 AM\1230619CS.docx

CS

Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje nutnost spolupráce 
mezi EU a členskými státy s cílem určit 
místa, v nichž by rozšíření přímých 
přepravních tras mezi ostrovními 
členskými státy EU nebo územími a 
členskými státy na pevnině mohlo být 
výhodné, zejména v souvislosti s brexitem;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. se znepokojením bere na vědomí 
rostoucí počet různých vnitrostátních 
pravidel pro uznávání specifikací výrobků, 
které přímo nebo nepřímo vedou k 
ochraně vnitrostátního trhu, zejména 
pokud jde o veřejné zakázky na skupinové 
stravování, jako je stravování ve školách, 
nemocnicích nebo jídelnách; zdůrazňuje, 
že tato praxe brání řádnému fungování 
evropského jednotného trhu; vyzývá proto 
Komisi, aby byla obezřetnější vůči těmto 
nepřímým protekcionistickým opatřením a 
aby jednala bezodkladně, jakmile bude na 
taková opatření upozorněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že přímé přepravní 
trasy z jurisdikce Severního Irska do 
kontinentální Evropy by mohly pomoci 
zajistit plné provádění dohody o 
vystoupení (irského protokolu), neboť 
obchod v této souvislosti je rovnocenný 
obchodu uvnitř Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že je třeba zaměřit 
investice na infrastrukturu, která by 
usnadnila větší obchod v rámci Unie, jako 
jsou silnice nebo zdokonalená zařízení pro 
ustájení, pro zajištění kapacity a dobrých 
životních podmínek zvířat v přístavech, 
které se používají k přepravě živých zvířat 
mezi členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. připomíná, že je třeba posílit 
železniční spojení na irském ostrově mezi 
oběma jurisdikcemi, neboť Severní Irsko 
v důsledku účinného uplatňování irského 
protokolu představuje konečný cíl 
obchodu uvnitř EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 32
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. připomíná důležitost zajištění toho, 
aby zákazy vstupu v souvislosti s 
onemocněním COVID-19, které byly 
uvaleny na třetí země, neovlivnily tok 
zboží z jednoho členského státu do 
druhého v situaci, kdy je třetí země 
využívána na tranzitní trase;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. konstatuje, že je důležité 
spolupracovat se třetími zeměmi, které se 
běžně používají jako tranzitní trasa mezi 
členskými státy, aby byly bez komplikací 
zajištěny nákladní průkazy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4g. konstatuje, že pandemie způsobila 
další narušení obchodu se zeměmi nebo 
územími EU, které nejsou napojeny na 
kontinentální Evropu, a proto je třeba 
prozkoumat řešení, jak tomu v budoucnu 
zabránit;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. připomíná, že oddělený proces 
testování řidičů nákladních vozidel v 
jednotlivých členských státech vedl při 
pandemii ke značnému zpoždění na 
hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4i. připomíná význam zelených pruhů 
při pandemii pro udržování hladké 
přepravy potravin a zdravotnického 
vybavení mezi členskými státy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Chris MacManus

Návrh stanoviska
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Bod 4 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4j. upozorňuje na obtíže, s nimiž se po 
brexitu potýkají dopravci využívající 
britský pozemní most, jimž není povoleno 
dokončit tranzitní postupy elektronicky, a 
že tyto obtíže je nutí k opětovnému vstupu 
do EU, aby se pokusili o návštěvu 
zřídkakdy otevřeného tranzitního úřadu, 
což způsobuje značné zpoždění v dodacích 
lhůtách;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4k. vyzývá k tomu, aby některé členské 
státy zrušily požadavek, aby dopravci z EU 
využívající britský pozemní most předem 
ohlašovali zásilky potravin pomocí 
systému TRACES, přičemž skutečnost, že 
ostatní cílové členské státy předběžné 
oznámení pomocí tohoto systému 
nevyžadují, dokládá zbytečnost takového 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Chris MacManus

Návrh stanoviska
Bod 4 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4l. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
byl modul pro certifikaci vývozu NT 
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TRACES připraven k použití do září 2021, 
neboť pokud se tak nestane, povede to k 
dodatečné administrativní zátěži, 
nákladům a nejasnostem pro obchodní 
vývozce v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Paolo De Castro, Pina Picierno, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

5. považuje za nepřijatelné, že v 
kvalitě potravinářských výrobků, které 
jsou propagovány a distribuovány na 
jednotném trhu pod stejnou značkou a se 
stejným obalem, existují rozdíly, které 
nejsou způsobeny legitimními faktory, 
jako jsou preference spotřebitelů, místo 
výroby, specifické místní požadavky či 
rozdíly v technologiích nebo ve způsobu 
získávání surovin; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin a 
vyzývá k provedení všech nezbytných 
opatření, aby se zabránilo jakékoli 
překážce ve fungování evropského 
jednotného trhu, a to s náležitým 
přihlédnutím ke stávajícím rozdílům v 
tržních podmínkách, kupní síle a 
daňových režimech mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 5. považuje za nepřijatelné, že mezi 
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aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

potravinářskými výrobky, které jsou 
propagovány a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou značkou a se stejným 
obalem, existují rozdíly v kvalitě, neboť 
všichni evropští spotřebitelé požívají 
stejných práv, a vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zintenzivnily opatření a 
spolupráci v boji proti této praxi; vítá 
pobídky Komise k řešení otázky dvojí 
kvality potravin na jednotném trhu; 
zdůrazňuje význam uplatňování 
stávajících právních předpisů v oblasti 
potravin a ochrany spotřebitele s cílem 
určit a odstranit dvojí normy kvality.

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Tom Vandenkendelaere

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu; vybízí členské státy, aby 
ve vnitrostátním právu včas a řádně 
provedly aktualizovanou směrnici o 
nekalých obchodních praktikách, která 
zakazuje neodůvodněné a výrazně odlišné 
složení nebo vlastnosti potravinářských 
výrobků, které jsou zároveň uváděny na 
trh v různých členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu; v zájmu zajištění 
soudržnosti našich politických strategií 
připomíná, že Evropský parlament 
podporuje požadavek spotřebitelů, aby 
měli k dispozici více informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá přijetí směrnice (EU) 
2019/2161 a pobídky Komise a podporuje 
kroky a zjištění Společného výzkumného 
střediska, jež se všechny zaměřují na 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ivo Hristov, Juozas Olekas

Návrh stanoviska
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Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá pobídky Komise k 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu.

5. je přesvědčen, že je nepřijatelné, 
aby existovaly rozdíly v kvalitě mezi 
potravinářskými výrobky, které jsou 
nabízeny a distribuovány na jednotném 
trhu pod stejnou obchodní značkou a se 
stejným obalem; vítá přijetí směrnice (EU) 
2019/2161 a pobídky Komise a podporuje 
kroky a zjištění Společného výzkumného 
střediska, jež se všechny zaměřují na 
řešení otázky dvojí kvality potravin na 
jednotném trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že Komise označila 
složité právní předpisy EU a jejich 
provádění na vnitrostátní úrovni za jednu 
z hlavních příčin překážek na vnitřním 
trhu a narušení rovných podmínek; 
vyzývá Komisi, aby v budoucích 
legislativních iniciativách důsledně 
uplatňovala zásadu „jeden přijmout – 
jeden zrušit“ s cílem zjednodušit a snížit 
administrativní zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. Žádá Evropskou komisi aby v 
rámci Víceletého fiskálního rámce 2021 – 
2021 v jednotlivých ročních rozpočtech 
upravila výdaje tak, aby do roku 2027 
došlo k vyrovnání zemědělských dotací ve 
všech členských státech na stejnou 
úroveň, aby nedocházelo k narušování 
spravedlivé konkurence na vnitřním trhu, 
jak se k tomu Komise zavázala ve 
smlouvách o přistoupení 
východoevropských zemí do EU.

Or. cs

Pozměňovací návrh 48
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je toho názoru, že veškerá opatření 
přijatá EU by měla být v souladu se 
zásadami WTO a za žádných okolností by 
neměla být s těmito zásadami v rozporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Veronika Vrecionová, Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je přesvědčen, že legislativní 
opatření by se měla zaměřit především na 
kvalitu a parametry konečného 
(zemědělského) produktu spíše než na 
výrobní metody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. žádá Komisi, aby stáhla podpis z 
Obchodní dohody EU-MERCOSUR.

Or. cs

Pozměňovací návrh 51
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. žádá Komisi, aby nesjednávala 
obchodní ani jiné dohody, které by 
umožňovaly zvýšení dovozu zemědělských 
komodit a potravin ze třetích zemí do EU.

Or. cs

Pozměňovací návrh 52
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 d. žádá Komisi, aby provedla 
vyhodnocení dopadů jednotlivých 
právních předpisů EU na možnost 
uplatnění produkce zemědělců členských 
států na jednotném trhu, a zvláště s 
ohledem na překážky, které brání většímu 
uplatnění lokální produkce na místních 
trzích. Žádá Komisi, aby v návaznosti na 
tuto analýzu bezodkladně předložila 
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Evropskému parlamentu a Radě ke 
schválení změny příslušných právních 
předpisů.

Or. cs

Pozměňovací návrh 53
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 e. žádá Komisi, aby předložila 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
právního předpisu, který by členským 
státům umožnil přinutit obchodní řetězce 
ke zvýšení prodejů místní zemědělské 
produkce za férové ceny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 54
Ivan David

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 f. Žádá Komisi, aby Evropskému 
parlamentu a Radě předložila ke 
schválení návrh právního předpisu, který 
by umožnil členským tátům regulovat 
marže obchodních řetězců tak, aby 
výkupní ceny zaručovaly zemědělcům a 
zpracovatelům potravin přiměřený zisk, 
který jim umožní dále provozovat 
zemědělskou výrobu a zpracování 
potravin, a spotřebitelům zajistí přiměřené 
ceny kvalitních potravin evropského a 
zvláště lokálního původu.

Or. cs
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