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NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. domnívá se, že odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví a venkovské oblasti jsou 
základními prvky oběhového hospodářství;

2. domnívá se, že s ohledem na zhoršování stavu přírodních zdrojů a na jejich úbytek je 
sdělení skutečnou výzvou k zásadní změně výrobních modelů ve prospěch agroekologie 
jak v zemědělských podnicích, tak v rámci ostatních článků potravinářského řetězce;

3. domnívá se, že zásady oběhového hospodářství se opírají o lepší kontrolu vstupů, rozvoj 
ekonomiky sdílení za účelem racionálnějšího využívání zařízení a vybavení a spolupráci 
mezi místními zúčastněnými subjekty v rámci sdílených závazků;

4. vyzývá k zavedení evropského plánu týkajícího se bílkovin na podporu pěstování 
luštěnin, při kterém se nepoužívají dusíkatá hnojiva; 

5. domnívá se, že oběhové biohospodářství je pro zemědělství příležitostí, která by 
umožnila výrobu obnovitelné energie z biologicky rozložitelného odpadu ze 
zemědělských podniků a  z komunit a jejich vedlejších produktů, kterými jsou 
organická hnojiva;

6. přeje si, aby oběhové hospodářství přispělo k relokalizaci zemědělské a potravinářské 
výroby posílením regionálních a místních potravinových systémů;

7. podporuje Komisi v jejím úsilí lépe informovat spotřebitele o výživových 
a environmentálních tvrzeních a žádá, aby se na obalech uváděla rezidua obsažená 
v potravinách;

8. vyzývá k posílení prevence v boji proti vzniku potravinových ztrát a plýtvání 
potravinami;

9. vyzývá k používání biologických a biologicky rozložitelných materiálů pro výrobu 
plastů využívaných v zemědělství; 

10. poukazuje na existenci nevyužitých starých zemědělských budov, které představují 
závažné problémy, pokud jde o náklady na jejich likvidaci (azbest atd.).


