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Pozměňovací návrh 1
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

— s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
11, čl. 13, čl. 168 odst.1, čl. 169 odst. 1, čl. 
191 a čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

Or. cs

Pozměňovací návrh 2
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 a článek 13 (hlava II) této 
smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 a článek 349 této smlouvy,

Or. pt
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Pozměňovací návrh 4
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 a článek 349 této smlouvy,

Or. pt

Pozměňovací návrh 5
Riho Terras

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na čl. 
192 odst. 1 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), a zejména na 
článek 39 a čl. 192 odst. 1 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 13 SFEU, 
který stanoví, že při tvorbě a provádění 
politik Unie, zejména pokud jde o oblast 
vnitřního trhu, je třeba plně zohledňovat 
požadavky na dobré životní podmínky 
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zvířat jako vnímavých bytostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 13 SFEU, 
který stanoví, že při tvorbě a provádění 
politik Unie, zejména pokud jde o oblast 
vnitřního trhu, je třeba plně zohledňovat 
požadavky na dobré životní podmínky 
zvířat jako vnímavých bytostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na deklaraci OSN o 
právech drobných zemědělců a dalších 
osob pracujících ve venkovských 
oblastech z roku 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
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Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na deklaraci OSN o 
právech drobných zemědělců a dalších 
osob pracujících ve venkovských 
oblastech z roku 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů a na svou námitku ze dne 23. 
října 2019 vůči návrhu nařízení Komise, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 546/2011, 
pokud jde o posouzení dopadu přípravků 
na ochranu rostlin na včely medonosné,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů (2019/2803(RSP),

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů (2019/2803(RSP),

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů (2019/2803(RSP),

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů (2019/2803(RSP),

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Maria Noichl, Javi López, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající 
se opylovačů1a,
__________________
1a P9_TA(2019)0104.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativně EU týkající 
se opylovačů1a,
__________________
1a P9_TA(2019)0104.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativně EU týkající 
se opylovačů1a,
__________________
1a P9_TA(2019)0104.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o iniciativně EU týkající 
se opylovačů1a,
__________________
1a P9_TA(2019)0104.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní 
smlouvu o rostlinných genetických 
zdrojích pro výživu a zemědělství z roku 
2009,
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní 
smlouvu o rostlinných genetických 
zdrojích pro výživu a zemědělství z roku 
2009,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Riho Terras

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní úmluvu 
na ochranu nových odrůd rostlin z roku 
1961,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
João Ferreira

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 20. května 2020 ohledně „strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, 

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 20. května 2020 ohledně „strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, 
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zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381) a s ohledem na 
Mezinárodní smlouvu o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu a 
zemědělství,

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Mezinárodní 
smlouvu o rostlinných genetických 
zdrojích pro výživu a zemědělství1a,
__________________
1a http://www.fao.org/3/a-i0510e.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 24
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny OECD/FAO 
pro odpovědné zemědělské dodavatelské 
řetězce,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Inma Rodríguez-
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Piñero, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
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za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie

Or. it

Pozměňovací návrh 32
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Inma Rodríguez-Piñero, Eric 
Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Miroslav Číž, Nicolás González 
Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
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onemocněním COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-19,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Právní východisko 5 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na své usnesení ze dne 
19. června 2020 o evropské ochraně 
přeshraničních a sezónních pracovníků v 
souvislosti s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-19,

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
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Návrh usnesení
Právní východisko 5 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Evropské 
komise týkající se sezónních pracovníků 
vydané dne 16. července 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pokyny Evropské 
komise týkající se sezónních pracovníků 
vydané dne 16. července 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Právní východisko 5 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na pokyny Evropské 
komise ze dne 16. Července týkající se 
sezónních pracovníků 2020,

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
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za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 5 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady o 
sezónních a mobilních pracovnících 
přijaté dne 12. října 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Právní východisko 5 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na závěry Rady ze dne 
12. října 2020 o sezónních a mobilních 
pracovnících,

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav 
a výhled 2020“1a,



AM\1224067CS.docx 19/244 PE680.918v01-00

CS

__________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/publications/so
er-2020 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí nazvanou 
„Evropské životní prostředí – stav a 
výhled 2020“,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ve věci C-528/16, 
zveřejněný dne 25. července 20181a,
__________________
1a 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/
application/pdf/2018-07/cp180111cs.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ve věci C-528/16, 
zveřejněný dne 25. července 20181a,
__________________
1a Úř. věst. C 328, 17.9.2018, s. 4-5.
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ve věci C-528/16, 
zveřejněný dne 25. července 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tonino Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie ze dne 25. července 
2018 ve věci C-528/16, který objasňuje, že 
organismy získané mutagenezí jsou GMO, 
a v zásadě se na ně vztahují povinnosti 
stanovené směrnicí 2001/18/ES o GMO,

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
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dvora Evropské unie ze dne 25. července 
2018 ve věci C-528/16 (Confédération 
paysanne), podle nějž podléhají 
potravinářské plodiny, které byly 
pozměněny modifikací genomu, 
požadavkům právních předpisů 
upravujících GMO, a to včetně otázek 
posuzování rizik, sledovatelnosti a 
označování;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu o technologických řešeních v 
oblasti udržitelného zemědělství v EU 
(2015/2225(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu o technologických řešeních v 
oblasti udržitelného zemědělství v EU 
(2015/2225(INI)),

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropského 
parlamentu o technologických řešeních v 
oblasti udržitelného zemědělství v EU 
(2015/2225(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 19. února 2020 nazvané „Bílá kniha 
o umělé inteligenci – evropský přístup k 
excelenci a důvěře“ (COM(2020) 65),

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 24. října 2017 nazvané „Silnější a 
obnovené strategické partnerství s 
nejvzdálenějšími regiony EU“ 
(COM(2017)623),

Or. pt
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Pozměňovací návrh 58
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Právní východisko 8 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 24. října 2017 nazvané „Silnější a 
obnovené strategické partnerství s 
nejvzdálenějšími regiony EU“,

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 20. června 2012 nazvané 
„Nejvzdálenější regiony Evropské unie – 
Na cestě k partnerství pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění" 
(COM(2012) 287),

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 20. června 2012 nazvané 
„Nejvzdálenější regiony Evropské unie – 
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Na cestě k partnerství pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění" 
(COM(2012) 287),

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
1999/74/ES ze dne 19. července 1999, 
kterou se stanoví minimální požadavky na 
ochranu nosnic, směrnici Rady 
2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o 
minimálních pravidlech pro ochranu 
kuřat chovaných na maso, směrnici Rady 
2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, 
kterou se stanoví minimální požadavky 
pro ochranu prasat, směrnici Rady 
2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, 
kterou se stanoví minimální požadavky 
pro ochranu telat, nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o 
ochraně zvířat během přepravy a nařízení 
Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 
2009 o ochraně zvířat při usmrcování,

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
1999/74/ES ze dne 19. července 1999, 
kterou se stanoví minimální požadavky na 
ochranu nosnic1a,
__________________
1a Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 53-57.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o 
ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností1a,
__________________
1a Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1-44.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o 
ochraně zvířat během přepravy 
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a souvisejících činností1a,
__________________
1a Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1-44.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 
o ochraně zvířat při usmrcování1a,
__________________
1a Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1-30.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 
o ochraně zvířat při usmrcování1a,
__________________
1a Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1-30.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 
9. března 2016 o nákazách zvířat 
a o změně a zrušení některých aktů 
v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“)1a,
__________________
1a Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 
9. března 2016 o nákazách zvířat 
a o změně a zrušení některých aktů 
v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“)1a,
__________________
1a Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
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Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o 
minimálních pravidlech pro ochranu 
kuřat chovaných na maso1a,
__________________
1a Úř. věst. L 182, 12.7.2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 10 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 
11. prosince 2018 o veterinárních léčivých 
přípravcích1a,
__________________
1a Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43-167.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 d (nové)



PE680.918v01-00 30/244 AM\1224067CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 
11. prosince 2018 o veterinárních léčivých 
přípravcích1a,
__________________
1a Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43-167.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, 
kterou se stanoví minimální požadavky 
pro ochranu prasat1a,
__________________
1a Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5-13.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 10 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, 
kterou se stanoví minimální požadavky 
pro ochranu telat1a,



AM\1224067CS.docx 31/244 PE680.918v01-00

CS

__________________
1a Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7-13.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 10 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 
22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely1a,
__________________
1a Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 33-79.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, Jytte 
Guteland, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 
2006 o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu a 
směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. 
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prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o 
ochraně vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů, Úř. věst. L 375, 
31.12.1991, s. 1,

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady ze dne 
12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro
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Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady ze dne 
12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů1a,
__________________
1a Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady ze dne 
12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů1a,
__________________
1a Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany 
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ze zemědělských zdrojů1a,
__________________
1a Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 
91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 
o ochraně vod před znečištěním dusičnany 
ze zemědělských zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze 
dne 25. listopadu 2009 o statistice 
pesticidů1a,
__________________
1a Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1-22.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Tilly Metz, Sarah Wiener
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze 
dne 25. listopadu 2009 o statistice 
pesticidů1a,
__________________
1a Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 1-22.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 11 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 11 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 



PE680.918v01-00 36/244 AM\1224067CS.docx

CS

12. prosince 2006 o ochraně podzemních 
vod před znečištěním a zhoršováním 
stavu,

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze 
dne 20. června 2019 o transparentnosti a 
udržitelnosti hodnocení rizika ze strany 
EU v potravinovém řetězci1a,
__________________
1a Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1-28.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze 
dne 20. června 2019 o transparentnosti a 
udržitelnosti hodnocení rizika ze strany 
EU v potravinovém řetězci1a,
__________________
1a Úř. věst. L 231, 6.9.2019, s. 1-28.

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Pascal Durand, Tilly Metz, Anja Hazekamp, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Martin 
Häusling, Eric Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici 2001/18/ES 
o záměrném uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního 
prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky1a,
__________________
1a Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1-73.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 12 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky1a,
__________________
1a Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1-73.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 12 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 
12. prosince 2006 o ochraně podzemních 
vod před znečištěním a zhoršováním 
stavu1a,
__________________
1a Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19-31.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 12 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 
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12. prosince 2006 o ochraně podzemních 
vod před znečištěním a zhoršováním 
stavu1a,
__________________
1a Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19-31.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na seznam Komise z 
ledna 2021 týkající se možných 
zemědělských postupů, které by 
ekologické režimy mohly podpořit1a,
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/fo
od-farming-
fisheries/key_policies/documents/factsheet
-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení (EU) 
2020/XXX, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima),

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. února 2015 o 
označování země původu masa u 
zpracovaných potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 15-18.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin 
Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. února 2015 o 
označování země původu masa u 
zpracovaných potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 15-18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na legislativní usnesení 
ze dne 8. září 2015 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o klonování zvířat z řad skotu, prasat, 
ovcí, koz a koňovitých chovaných 
a rozmnožovaných pro hospodářské 
účely1a,
__________________
1a P8_TA(2015)0285 

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 18 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na legislativní usnesení 
ze dne 8. září 2015 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
o klonování zvířat z řad skotu, prasat, 
ovcí, koz a koňovitých chovaných 
a rozmnožovaných pro hospodářské 
účely1a,
__________________
1a P8_TA(2015)0285

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh usnesení
Právní východisko 18 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení ze dne 12. 
května 2016 o povinném označování země 
původu nebo místa provenience u určitých 
potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 49-53.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 18 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení ze dne 12. 
května 2016 o povinném označování země 
původu nebo místa provenience u určitých 
potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 49-53.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 19 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne čtvrtek 28. listopadu 
2019 o stavu klimatické a 
environmentální nouze,

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 19 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu WHO z roku 
2017 nazvanou „Hodnocení 
ekonomických nákladů na nezdravou 
stravu a nízkou tělesnou aktivitu: 
přezkum důkazů a navrhovaný rámec“,

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Tonino Picula

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 
6. října 20161a, ze dne 4. října 20171b a ze 
dne 24. října 20171co námitkách proti 
povolení geneticky modifikovaných 
organismů ze strany Komise,
__________________
1a P8_TA(2016)0386; P8_TA(2016)0387; 
P8_TA(2016)0389; P8_TA(2016)0390.
1b P8_TA(2017)0377; P8_TA(2017)0378.
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1c P8_TA(2017)0396; P8_TA(2017)0397; 
P8_TA(2017)0398.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. června 2017 o podpoře soudržnosti a 
rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: 
doplnění článku 349 Smlouvy o fungování 
EU (2016/2250(INI)),

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. června 2017 o podpoře soudržnosti a 
rozvoje v nejvzdálenějších regionech EU: 
doplnění článku 349 Smlouvy o fungování 
EU (2016/2250(INI)),

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve 
venkovských oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve 
venkovských oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a 
mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Právní východisko 21 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a 
mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu,

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2018 o provádění sedmého 
akčního programu pro životní prostředí1a,
__________________
1a Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 10-18.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. dubna 2018 o provádění sedmého 
akčního programu pro životní prostředí1a,
__________________
1a Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 10-18.
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Or. en

Pozměňovací návrh 112
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu agentury 
EUPHA o zdravé a udržitelné stravě z 
roku 2017, v níž se uvádí, že spotřeba 
červeného masa v EU je dvakrát vyšší, než 
je doporučeno1a,
__________________
1a 
https://eupha.org/repository/advocacy/EU
PHA_report_on_healthy_and_sustainable
_diets_20-05-2017.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, 
Łukasz Kohut, Sándor Rónai, Milan Brglez, Mohammed Chahim, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 11. února 2015 o 
označování země původu masa u 
zpracovaných potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 15-18.

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Maria Noichl, Javi López, Jytte 
Guteland, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení ze dne 12. 
května 2016 o povinném označování země 
původu nebo místa provenience u určitých 
potravin1a,
__________________
1a Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 49-53.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Světové 
banky o obezitě, zdraví a hospodářských 
dopadech nadcházející globální výzvy, 
únor 20201a,
__________________
1a 
https://www.worldbank.org/en/topic/nutrit
ion/publication/obesity-health-and-
economic-consequences-of-an-
impending-global-challenge 

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
João Ferreira

Návrh usnesení
Právní východisko 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
30. května 2018 o budoucnosti 
potravinářství a zemědělství14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 
30. května 2018 o budoucnosti 
potravinářství a zemědělství1a a s ohledem 
na rozsudek Soudního dvora (velkého 
senátu) ze dne 25. července 2018,

__________________ __________________
1a Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 62.

14 Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 62.

Or. pt

Pozměňovací návrh 117
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na vědecké stanovisko 
Evropské komise č. 3/2017 – potraviny z 
oceánů,

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Biljana Borzan, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, 
Maria Noichl, Javi López, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed 
Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. března 2019 o Evropě, která chrání: 
čistý vzduch pro všechny1a,
__________________
1a P8_TA(2019)0186

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rozhodnutí 5 COM 
6.41 Mezivládního výboru Úmluvy 
UNESCO o zachování nehmotného 
kulturního dědictví ze dne 16. listopadu 
2010, které uznává hodnotu středomořské 
stravy v její rozmanitosti, a že tuto 
vlastnost uznala i FAO a WHO jako 
zásadní pro přístup, který může zaručit 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
potravinové politiky Unie,

Or. it

Pozměňovací návrh 120
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o stavu a 
trendech u druhů a typů stanovišť 
chráněných podle směrnice o ochraně 
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ptáků a směrnice o ochraně přírodních 
stanovišť za období 2013–2018 ze dne 15. 
října 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
13. září 2018 o evropském akčním plánu 
„Jedno zdraví“ proti antimikrobiální 
rezistenci,

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu FAO 
nazvanou „Dopady přírodního kapitálu v 
zemědělství, 2015“ o škodlivých vnějších 
nákladech na životní prostředí v 
souvislosti se spotřebou potravin, které 
jsou dvojnásobné oproti celosvětové tržní 
hodnotě potravin1a,
__________________
1a 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr
/sustainability_pathways/docs/Natural_Ca
pital_Impacts_in_Agriculture_final.pdf 

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu FAO 
nazvanou „Dopady přírodního kapitálu v 
zemědělství, 2015“ o škodlivých vnějších 
nákladech na životní prostředí v 
souvislosti se spotřebou potravin,

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z 
roku 2020 o stavu rybolovu a akvakultury 
ve světě (SOFIA 2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí evropské 
veřejné ochránkyně práv ve věci 
640/2019/FP o transparentnosti 
rozhodovacího procesu Rady Evropské 
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unie, který vedl k přijetí každoročních 
nařízení, kterými se stanoví rybolovné 
kvóty (celkové přípustné odlovy),

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu FAO z roku 
2018 nazvanou „10 prvků agroekologie: 
Řízení přechodu na udržitelné 
potravinové a zemědělské systémy“,

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 24 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na „Evropskou strategii 
pro plasty v oběhovém hospodářství“;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Biljana Borzan, Maria Noichl, Javi López, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní průzkum 
Eurobarometru č. 505: „Aby naše jídlo 
bylo vhodné pro budoucnost – očekávání 
občanů“ z října 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Asger Christensen, Billy Kelleher, Martin Hojsík, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Evropského účetního dvora č. 21/2019 ze 
dne 19. listopadu 2019 o řešení 
antimikrobiální rezistence,

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální hodnotící 
zprávu Mezivládní vědecko-politické 
platformy pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) z roku 2019 
o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách1a a na zprávu z 
pracovního semináře platformy IPBES o 
biologické rozmanitosti a pandemii z roku 
20201b,
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__________________
1a https://ipbes.net/global-assessment
1b https://www.ipbes.net/pandemics

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na globální hodnotící 
zprávu Mezivládní vědecko-politické 
platformy pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) z roku 2019 
o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách1a a na zprávu z 
pracovního semináře platformy IPBES o 
biologické rozmanitosti a pandemii z roku 
20201b,
__________________
1a https://ipbes.net/global-assessment 
1b https://www.ipbes.net/pandemics

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Komise EAT-
Lancet z roku 2019 Food in The 
Anthropocene: the EAT-Lancet 
Commission on Healthy Diets From 
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Sustainable Food Systems (Potraviny v 
antropocénu: Komise EAT-Lancet ke 
zdravé výživě z udržitelných potravinových 
systémů)1a,
__________________
1a 
https://www.thelancet.com/journals/lancet
/article/PIIS0140-6736(18)31788-
4/fulltext

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu EUPHA o 
zdravé a udržitelné stravě z roku 2017, v 
níž se uvádí, že spotřeba masa v EU je 
dvakrát vyšší, než je doporučeno,

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Právní východisko 25 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Eurobarometru č. 504: „Evropané, 
zemědělství a SZP“,

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 25 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o uplatňování 
směrnice o udržitelném používání 
pesticidů (COM(2020)204),

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 25 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o uplatňování 
směrnice o udržitelném používání 
pesticidů (COM(2020)204),

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 35 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu EEA „Food 
in a greenlight - A systems approach to 
sustainable food“ (Potrava ve světle 
ekologické politiky – přístup systémů k 
udržitelným potravinám)1a“,
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__________________
1a Zpráva EEA č. 16/2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl

Návrh usnesení
Právní východisko 35 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na vědecké stanovisko 
skupiny hlavních vědeckých poradců 
Evropské komise z března 2020 nazvané 
"Směrem k udržitelnému potravinovému 
systému"1a,
__________________
1a Generální ředitelství pro výzkum a 
inovace, skupina hlavních vědeckých 
poradců (2020). „Moving from food as a 
commodity to food as more of a common 
good: independent expert report“ 
(Přechod od jídla jako komodity k jídlu 
jako ke smíšenému statku zpráva 
nezávislého odborníka“).

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 35 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na plán kontroly 
účelnosti Evropské komise a na revizi 
stávajících právních předpisů týkajících se 
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dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
přepravy zvířat a porážky zvířat, s cílem 
posoudit jejich účinnost, relevanci a 
soudržnost a zajistit vyšší úroveň dobrých 
životních podmínek zvířat v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 35 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o hodnocení 
právních předpisů týkajících se pesticidů v 
rámci programu REFIT 
(COM(2020)208),

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 35 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o výživovém 
označování na přední straně obalu 
(COM(2020)207),

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro
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Návrh usnesení
Právní východisko 35 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument 
útvarů Komise o hodnocení nařízení o 
výživových a zdravotních tvrzeních 
(SWD(2020) 95),

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Právní východisko 35 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na audity GŘ (SANTE) 
2020-6935, 2019-6679, 2018-6459, 2018-
6457 a 2016-8860, které hodnotí zavedený 
kontrolní systém pro produkci potravin 
živočišného původu, včetně koňského 
masa, určených pro vývoz do Evropské 
unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Právní východisko 36 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na studii JRC „Podle 
rozsáhlého posouzení dopadů evropských 
politik ochrany přírody na základě 
protichůdných budoucích 
socioekonomických cest“, podle něhož 



AM\1224067CS.docx 61/244 PE680.918v01-00

CS

mají některé kumulativní účinky ochrany 
přírody velmi odlišné důsledky na místní a 
regionální úrovni  v různých částech 
Evropy; díky opatřením na ochranu 
přírody se zemědělská výroba přesouvá z 
produktivnější půdy v Evropě na 
průměrně méně produktivní půdy v jiných 
částech světa; tím se celosvětově zvyšuje 
přidělování půdních zdrojů pro 
zemědělství, což vede ke zmenšování 
oblastí tropických lesů, snížení zásob 
uhlíku a zvýšení emisí skleníkových plynů 
mimo Evropu1 a,
__________________
1 a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/cro
ss-scale-impact-assessment-european-
nature-protection-policies-under-
contrasting-future-socio

Or. it

Pozměňovací návrh 145
Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Právní východisko 36 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
o evropské občanské iniciativě Zakažte 
glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí 
před toxickými pesticidy (C(2017) 8414 
final),

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas 
Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline 
Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Martin Hojsík, Francisco Guerreiro, Sirpa 
Pietikäinen
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Návrh usnesení
Právní východisko 36 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu z roku 2020, 
kterou zadal Petiční výbor Evropského 
parlamentu, s názvem „Ukončení 
klecového chovu: hledání alternativ“,

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Právní východisko 36 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Světové 
banky nazvanou Obezita, zdraví a 
hospodářské dopady nadcházející globální 
výzvy, únor 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, 
César Luena, Javi López, Maria Noichl, Milan Brglez, Sándor Rónai, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Anja Hazekamp, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry předsednictví 
Rady ze dne 15. prosince 2020 o 
výživovém označování na přední straně 
obalu, výživových profilech a označování 
původu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského výboru regionů ke strategii 
„Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a 
regionální rozměr“ (NAT-VII/005),

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Výboru 
regionů nazvané „Od zemědělce ke 
spotřebiteli – místní a regionální rozměr“,

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Jytte 
Guteland, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského výboru regionů ke strategii 
„Od zemědělce ke spotřebiteli - místní a 
regionální rozměr“1a,,
__________________
1a NAT-VII/005

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Výboru 
regionů nazvané „Od zemědělce ke 
spotřebiteli – místní a regionální rozměr“,

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Právní východisko 37 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na veřejnou konzultaci 
Rady o mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích v souvislosti se 
Zelenou dohodou pro Evropu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Právní východisko 38 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrhy na příznivější 
zacházení z hlediska DPH pro výrobky s 
nízkými emisemi CO2 – pozitivní seznam 
ve zprávě Rady pro hospodářské a 
finanční věci o daňových záležitostech z 
června 2020 určené Evropské radě,

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Právní východisko 39 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na rozhodnutí 5 COM 
6.41 ze dne 16. listopadu 2010, kterým se 
středomořská strava zařazuje na 
reprezentativní seznam nehmotného 
kulturního dědictví lidstva,

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2019/2161 ze dne 27. 
listopadu 2019, kterou se mění směrnice 
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Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 
2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a 
modernizaci právních předpisů Unie na 
ochranu spotřebitele (Text s významem 
pro EHP),

Or. pl

Pozměňovací návrh 157
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu generálního 
ředitelství pro vnitřní politiky z prosince 
2020 nazvanou „Souvislost mezi ztrátou 
biologické rozmanitosti a rostoucím 
šířením zoonóz“,

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Silvia Modig

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu Evropské 
agentury pro životní prostředí ze dne 4. 
září 2019 nazvanou „Přizpůsobování se 
změně klimatu v odvětví zemědělství v 
Evropě“,

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Inese Vaidere
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Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
16. května 2017 o iniciativě účinného 
využívání zdrojů: omezení plýtvání 
potravinami a zlepšení potravinové 
bezpečnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
22. října 2020 k právnímu rámci EU pro 
zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování na úrovni EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Dohodu o 
zemědělství WTO z roku 1994,

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rámcovou směrnici 
o vodě (2000/60/ES),

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau

Návrh usnesení
Právní východisko 40 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu pracovní 
skupiny pro zemědělské trhy s názvem 
„Zlepšování výsledků na trhu: posilování 
postavení zemědělců v dodavatelském 
řetězci“ z listopadu 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Právní východisko 40 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropskou 
občanskou iniciativu Right2water,

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 40 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu o aktuálním 
stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: 
jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? 
(2016/2141(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
zdravých a udržitelných potravin, vláken a 
paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost všech 
aktérů spadajících do celého 
dodavatelského řetězce; vzhledem k tomu, 
že v zájmu přispění ke zmírnění změny 
klimatu musí mít produkce potravin, 
doprava, distribuce, uvádění na trh a 
spotřeba pozitivní dopad na životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce, zejména s 
ohledem na odpovědnost spotřebitelů a 
dlouhodobou ekonomickou 
životaschopnost zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce a jejich roli 
jakožto klíčových hráčů v boji proti 
globálnímu oteplování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken, obnovitelné energie a 
paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost a 
sdílená odpovědnost všech aktérů 
spadajících do celého dodavatelského 
řetězce za účelem dosažení cílů strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken, paliva a obnovitelné 
energie zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost a 
odpovědnost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce za účelem 
dosažení cílů strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, 
zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost a odpovědnost všech aktérů 
spadajících do celého dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a ekologického vybavení 
zaujímá ústřední místo, zároveň se však 
uznává vzájemná propojenost všech aktérů 
spadajících do celého dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Bert-Jan Ruissen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, okrasných rostlin, vláken a 
paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost všech 
aktérů spadajících do celého 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, okrasných rostlin, vláken a 
paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost všech 
aktérů spadajících do celého 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ se pokouší navrhnout 
ucelený přístup evropského potravinového 
systému, ve kterém zemědělství zaujímá 
ústřední místo, zároveň se však uznává 
vzájemná propojenost všech aktérů 
spadajících do celého dodavatelského 
řetězce;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, okrasných rostlin, vláken a 
paliva zaujímá ústřední místo, zároveň se 
však uznává vzájemná propojenost všech 
aktérů spadajících do celého 
dodavatelského řetězce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení A. vzhledem k tomu, že sdělení 
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Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ usiluje o stanovení 
uceleného přístupu evropského 
potravinového systému, ve kterém 
zemědělství jakožto poskytovatel potravin, 
vláken a paliva zaujímá ústřední místo, 
zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

Or. es

Pozměňovací návrh 178
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 
potravin, krmiva a vláken zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému, ve 
kterém zemědělství jakožto poskytovatel 

A. vzhledem k tomu, že sdělení 
Komise ohledně strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ stanoví ucelený přístup 
evropského potravinového systému a 
přiznává zemědělství ústřední místo 
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potravin, vláken a paliva zaujímá ústřední 
místo, zároveň se však uznává vzájemná 
propojenost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

jakožto poskytovateli potravin, zároveň 
však konstatuje vzájemnou propojenost a 
závislost všech aktérů spadajících do 
celého dodavatelského řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. připomíná, že středomořská strava, 
kterou UNESCO v roce 2010 uznala jako 
nehmotné kulturní dědictví lidstva, je 
označovaná jako zdravá a vyvážená strava 
s vysokou výživovou, sociální a kulturní 
hodnotou, která je založena na 
respektování území a biologické 
rozmanitosti, zajišťuje ochranu a rozvoj 
tradičních činností a řemesel souvisejících 
s rybolovem, udržitelný lov a zemědělství a 
hraje ochrannou úlohu v primární a 
sekundární prevenci hlavních 
chronických degenerativních 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nekonečný 
hospodářský růst na planetě s konečnými 
zdroji není možný; vzhledem k tomu, že 
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úsilí o hospodářský růst je hluboce 
problematickým paradigmatem, které 
musí ustoupit citlivějšímu přístupu ke 
zlepšování kvality života a blahobytu, což 
znamená, že naše hospodářské modely 
musí být přizpůsobeny možnostem 
planety, aby byla zajištěna udržitelná 
budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že zpráva o 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ by 
měla zajistit soulad a soudržnost mezi 
společnou zemědělskou a rybářskou 
politikou, obchodní politikou, strategií EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030, akčním plánem EU pro oběhové 
hospodářství, právním rámcem EU pro 
klima a dalšími souvisejícími politikami a 
strategiemi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že je nezbytný 
ucelený přístup k udržitelnému rozvoji, 
aby se při provádění strategie zohlednily 
sociálně ekonomické aspekty pro výrobce 
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a spotřebitele, jakož i environmentální a 
klimatické aspekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že potraviny by 
neměly být považovány za komoditu, ale 
za smíšený statek; vzhledem k tomu, že 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ by 
měla být založena na potravinách coby na 
lidském právu a měla by uznat 
potravinovou soběstačnost jako hlavní 
zásadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ochrany 
životního prostředí a udržitelnosti našeho 
zemědělství nelze dosáhnout bez zlepšení 
ziskovosti zemědělských podniků a 
chovných farem;

Or. es
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Pozměňovací návrh 186
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že jakákoli 
politika transformace našeho 
potravinového řetězce musí mít ve svém 
středu zemědělce, a to nejen jako dotčené 
zúčastněné strany, ale jako ty, kdo jsou 
nejlépe schopni tuto transformaci vést;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ je předkládána 
jako nedílná součást Zelené dohody, která 
je také novou strategií Unie pro růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že všechny 
návrhy odvozené ze Zelené dohody, 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
a strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
musí být důkladně přezkoumány a 
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analyzovány s ohledem na poučení z 
pandemie;

Or. es

Pozměňovací návrh 189
Asger Christensen, Billy Kelleher, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla při 
převádění cílů do právních předpisů 
zohledňovat všechny tři pilíře udržitelnosti 
(hospodářský, sociální a 
environmentální);

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ac. vzhledem k tomu, že odvětví 
zemědělství čelí novým a ambiciózním 
environmentálním, sociálním a 
hospodářským cílům za výrazného snížení 
finančních prostředků SZP a postupného 
zvyšování dovozu ze třetích zemí;

Or. es

Pozměňovací návrh 191
Rob Rooken
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 

B. vzhledem k tomu, že zemědělství v 
členských státech zajišťuje bezpečnost 
dodávek obyvatelstvu prostřednictvím 
ekologické a tržně orientované produkce, 
umožňuje ekologicky a výkonně 
zaměřeným zemědělským podnikům 
slušné živobytí, chrání přírodní základy 
života, zajišťuje dobré životní podmínky 
zvířat, udržuje kulturní krajinu a chrání 
tradiční struktury osídlení zemědělskými 
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způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu negativních 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že na základě 
rozsáhlého množství vědeckých důkazů je 
nepopiratelné, že některé stávající 
zemědělské postupy rovněž významně 
přispívají ke ztrátě přírodních stanovišť, 
včetně zemědělských ekosystémů a 
vyhynutí místních druhů, a to i druhů 
příznivých pro zemědělství; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti, 
politikami EU a Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro 
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výživu a zemědělství, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, pracovních podmínek, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že tyto 
systémy musí zaručit naši evropskou 
potravinovou soběstačnost; vzhledem 
k tomu, že náš potravinový systém má 
dopad na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce; vzhledem k 
tomu, že evropský potravinový systém je 
již příkladem, pokud jde o kvalitu a 
udržitelnost, a že jej musíme v tomto 
směru nadále zlepšovat, ale také jej 
chránit před rizikem, že budeme muset 
dovážet potraviny ze třetích zemí vyrobené 
za sociálních a environmentálních 
nákladů, které jsou daleko od těch, které 
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hájíme;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu, zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů a respektuje možnosti planety; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době jediným největším 
motorem globálního odlesňování a ztráty 
biologické rozmanitosti v Evropě a že je 
odpovědný za širokou škálu škodlivých 
dopadů na zdraví a dobré životních 
podmínky lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zásadně a 
urychleně změnit způsob, jakým vyrábíme 
a spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, biologické rozmanitosti, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, výzkumu a inovací, 
obchodní politiky, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Petros Kokkalis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů, čímž budou minimalizovány 
jejich dopady na klima a životní prostředí; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
negativních dopadů na zdraví lidí a zvířat a 
na životní prostředí, klima a biologickou 
rozmanitost; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné změnit způsob, jakým vyrábíme, 
zpracováváme, distribuujeme, prodáváme 
a spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s mezinárodními závazky Unie v 
rámci cílů udržitelného rozvoje, Pařížské 
dohody, Úmluvy o biologické rozmanitosti, 
jakož s cíli Zelené dohody pro Evropu a 
všemi politikami EU v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce a pracovníky v 
agropotravinářském odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 

B. vzhledem k tomu, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské systémy v 
Evropě jsou odpovědné za zabezpečení 
potravin a výživy způsobem, který přispívá 
k sociálnímu blahu, včetně důstojných 
životních podmínek pro zemědělce, 
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potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

rybáře, myslivce, farmáře, lesníky a jejich 
rodiny, a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém již prokázal svou 
schopnost snižovat dopady na zdraví lidí a 
zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, musí dále 
doplnit přechod, který zajistí soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. it

Pozměňovací návrh 198
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu,  že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 

B. vzhledem k tomu, že zemědělské, 
zemědělsko-potravinářské a rybolovné 
systémy v Evropě jsou odpovědné za 
zabezpečení potravin a výživy způsobem, 
který přispívá k sociálnímu blahu, včetně 
důstojných životních podmínek pro 
zemědělce, rybáře a jejich rodiny, a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém 
již prokázal svou schopnost snižovat 
dopady na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, 
musí dále doplnit přechod, který zajistí 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
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podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce a podnikatele v oblasti 
rybolovu;

Or. it

Pozměňovací návrh 199
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na zdraví 
lidí a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě je 
možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
zapotřebí dalšího úsilí v rámci 
potravinového systému s cílem omezit 
celou škálu dopadů na zdraví lidí a zvířat a 
na životní prostředí, klima a biologickou 
rozmanitost; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné dále vyvíjet způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
jakož i obecně k dosažení soudržné 
rovnováhy mezi pilíři udržitelnosti, včetně 
životního prostředí, klimatu, veřejného 
zdraví, cenové dostupnosti potravin, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
ekonomické udržitelnosti pro zemědělce a 
subjekty v dalších článcích potravinového 
řetězce, jakož i sociálních aspektů, jako 
jsou pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání a zdravotní a bezpečnostní 
normy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
největším faktorem přispívajícím k 
celosvětovému odlesňování a ztrátě 
biologické rozmanitosti v Evropě a že je 
odpovědný za celou škálu negativních 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí a klima; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné zásadně a urychleně změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti, 
Mezinárodní smlouvou o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu 
a zemědělství a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
pracovních podmínek, potravin, a 
ekonomické udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B



AM\1224067CS.docx 89/244 PE680.918v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na zdraví 
lidí a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že zemědělsko-
potravinářský a rybolovný systém 
v Evropě zabezpečuje potraviny a výživu a 
současně přispívá k sociálnímu blahu a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že neregulované 
stravovací návyky a nezdravý životní styl 
jsou odpovědné za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí; vzhledem k tomu, že intenzivní 
a neudržitelná výroba poškozuje zdraví 
zvířat, životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, se musí vyvíjet, 
aby se i nadále zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, pracovních podmínek, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti 
celého zemědělsko-potravinářského 
řetězce se zvláštním důrazem na drobné 
zemědělce a rybáře;

Or. it

Pozměňovací návrh 202
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
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zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost, a že je 
nezbytné výrazně snížit závislost na 
chemických pesticidech a jejich rizika a 
používání a také používání hnojiv a 
antibiotik; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 203
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
největším faktorem přispívajícím k 
celosvětovému odlesňování a ztrátě 
biologické rozmanitosti v Evropě a že je 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí a 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné zásadně a 
urychleně změnit způsob, jakým vyrábíme 
a spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
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udržitelnosti pro zemědělce; prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí; 
vzhledem k tomu, že potravinové systémy 
jsou zodpovědné za 29 % celosvětových 
emisí skleníkových plynů, což má hluboký 
dopad na klima, biologickou rozmanitost, 
vodu, ovzduší, půdu a propady uhlíku; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Pietro Fiocchi
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné přizpůsobit se v tom, jak 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné přizpůsobit se v tom, jak 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
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způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu, veřejnému zdraví a zachovává a 
obnovuje zdraví ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný také za celou 
škálu negativních dopadů na zdraví lidí a 
zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit celý potravinový 
řetězec, od způsobu, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, až po jejich 
spotřebu, aby se potravinový systém 
přizpůsobil možnostem planety a zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 208
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
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blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
obchodu se zemědělsko-potravinářskými 
produkty, dobrých životních podmínek 
zvířat, potravin, a ekonomické udržitelnosti 
pro zemědělce;

Or. es

Pozměňovací návrh 210
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
největším faktorem přispívajícím k 
celosvětovému odlesňování a ztrátě 
biologické rozmanitosti v Evropě a že je 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné zásadně a včas 
změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
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udržitelnosti pro zemědělce; prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
největším faktorem přispívajícím k 
celosvětovému odlesňování a ztrátě 
biologické rozmanitosti v Evropě a že je 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí a 
klima; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zásadně a urychleně změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Fulvio Martusciello
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že zemědělské a 
zemědělsko-potravinářské systémy 
v Evropě jsou odpovědné za zabezpečení 
potravin a výživy způsobem, který přispívá 
k sociálnímu blahu a zachovává a obnovuje 
zdraví ekosystémů; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. it

Pozměňovací návrh 213
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
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jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti, 
Mezinárodní smlouvou o rostlinných 
genetických zdrojích pro výživu a 
zemědělství a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 214
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že náš potravinový systém je 
nepřímým a výrazným faktorem 
celosvětového odlesňování; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 215
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení vysoce kvalitních 
potravin a výživy způsobem, který přispívá 
k sociálnímu blahu a zachovává a obnovuje 
zdraví ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
celý potravinový systém, včetně 
spotřebitelů, je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, a to uceleným způsobem tak, 
aby se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické a sociální 
udržitelnosti pro zemědělce a venkovské 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu, zachovává zdraví lidí a zvířat a 
obnovuje zdraví ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, pracovních podmínek, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí a 
je jedním z největších faktorů 
přispívajících k celosvětovému 
odlesňování, oteplování klimatu a ztrátě 
biologické rozmanitosti v EU; vzhledem 
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udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, má výrazný dopad na životní 
prostředí, klima, biologickou rozmanitost, 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat, 
jakož i na lidské zdraví, a že je proto třeba 
jej urychleně změnit, aby se zajistil soulad 
s cíli udržitelného rozvoje, Pařížskou 
dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti, Mezinárodní smlouvou o 
rostlinných genetických zdrojích pro 
výživu a zemědělství a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 219
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na zdraví 
lidí a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že systém 
produkce potravin, obchodu a 
maloobchodu s potravinami a reklamní 
postupy jsou v současné době odpovědné 
za celou škálu dopadů na zdraví lidí a 
zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistilo splnění cílů udržitelného 
rozvoje, Pařížské dohody, Úmluvy 
o biologické rozmanitosti a cílů politik EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 



AM\1224067CS.docx 103/244 PE680.918v01-00

CS

potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU a slučitelnost s 
mezinárodními závazky (např. vůči WTO), 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy a 
svrchovanosti v této oblasti, a přispívat tak 
zejména k dobrému zdraví naší 
společnosti, k sociálnímu blahu a k 
zachování a obnově zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné zásadně 
změnit způsob, jakým vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s politikami a závazky EU a 
členských států, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, zaměstnanosti a 
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udržitelnosti pro zemědělce; ekonomické udržitelnosti pro zemědělce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit to, 
jakým způsobem vyrábíme, užíváme a 
spotřebováváme potraviny, nápoje a další 
zemědělské produkty, aby se zajistil soulad 
s cíli udržitelného rozvoje, Pařížskou 
dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. bg

Pozměňovací návrh 223
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi a přísné normy ochrany 
životního prostředí v EU; vzhledem k 
tomu, že však ve většině venkovských 
oblastí nezmizí negativní trendy, jako je 
vylidňování, stárnutí a zhoršování 
životních podmínek;

Or. bg

Pozměňovací návrh 224
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu, zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů a zajišťuje zdraví a dobré 
životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, 
že potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné podstatně změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
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udržitelnosti pro zemědělce; udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že by 
případně měl být změněn způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, zejména s 
ustanovením jejího čl. 2 odst. 1 písm. b), 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. nl

Pozměňovací návrh 226
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
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být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachování zemědělské činnosti a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné 
přizpůsobit to, jakým způsobem vyrábíme 
a spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. sl

Pozměňovací návrh 227
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
všem evropským občanům způsobem, 
který přispívá k sociálnímu blahu a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
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veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. ro

Pozměňovací návrh 228
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělské systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B



AM\1224067CS.docx 109/244 PE680.918v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě musí 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá ke zlepšení 
sociálního blaha a zachovává a obnovuje 
zdraví ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU a jejich naplňování, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a modelu udržitelného příjmu a 
spravedlivých cen pro zemědělce a 
zachovává a obnovuje zdraví ekosystémů; 
vzhledem k tomu, že potravinový systém je 
úzce napojen na zdraví lidí a zvířat a na 
životní prostředí, klima a biologickou 
rozmanitost; vzhledem k tomu, že je 
nezbytné přizpůsobit se v tom, jak 
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potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že zemědělsko- 
potravinářské a rybářské systémy 
v Evropě zajišťují zabezpečení potravin a 
výživy a přispívají k sociálnímu blahu a 
zachovávají zdraví ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že potravinový systém má 
v současné době dopad na zdraví lidí a 
zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné přizpůsobit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se i nadále zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro všechny subjekty v 
zemědělsko-potravinářském a rybářském 
odvětví;

Or. it
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Pozměňovací návrh 232
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, 
biologické rozmanitosti, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 

B. vzhledem k tomu, že potravinové 
systémy v Evropě zaručují zabezpečení 
potravin a výživy a přispívají k sociálnímu 
blahu a zdraví ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že potravinový systém musí 
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ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

vyvinout úsilí o snížení dopadů na zdraví 
lidí a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné zlepšit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. es

Pozměňovací návrh 234
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné zásadně změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 235
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné urychleně změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
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blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, odpadu, 
klimatu, veřejného zdraví, dobrých 
životních podmínek zvířat, potravin, a 
ekonomické udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
zapojen do celé škály dopadů na zdraví lidí 
a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné dále se přizpůsobit v tom, 
jak vyrábíme a spotřebováváme potraviny, 
aby se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
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udržitelnosti pro zemědělce; zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a posiluje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém v současné době 
přispívá k celé škále dopadů na zdraví lidí 
a zvířat a na životní prostředí, klima a 
biologickou rozmanitost; vzhledem k tomu, 
že je nezbytné změnit způsob, jakým 
vyrábíme a spotřebováváme potraviny, aby 
se zajistil soulad s cíli udržitelného 
rozvoje, Pařížskou dohodou, Úmluvou 
o biologické rozmanitosti a politikami EU, 
zvláště v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
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být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit se v 
tom, jak vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit to, 
jakým způsobem vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 



AM\1224067CS.docx 117/244 PE680.918v01-00

CS

podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 241
Carmen Avram, Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit se v 
tom, jak vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit se v 
tom, jak vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné přizpůsobit to, 
jakým způsobem vyrábíme a 
spotřebováváme potraviny, aby se zajistil 
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udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

soulad s cíli udržitelného rozvoje, 
Pařížskou dohodou, Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a politikami EU, zvláště 
v oblastech udržitelnosti, životního 
prostředí, klimatu, veřejného zdraví, 
dobrých životních podmínek zvířat, 
potravin, a ekonomické udržitelnosti pro 
zemědělce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 244
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy 
způsobem, který přispívá k sociálnímu 
blahu a zachovává a obnovuje zdraví 
ekosystémů; vzhledem k tomu, že 
potravinový systém je v současné době 
odpovědný za celou škálu dopadů na 
zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí, 
klima a biologickou rozmanitost; vzhledem 
k tomu, že je nezbytné změnit způsob, 
jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví, dobrých životních 
podmínek zvířat, potravin, a ekonomické 
udržitelnosti pro zemědělce;

B. vzhledem k tomu, že díky 
potravinovým systémům v Evropě by mělo 
být možné zabezpečení potravin a výživy v 
souladu se SFEU způsobem, který 
přispívá k sociálnímu blahu a zachovává a 
obnovuje zdraví ekosystémů; vzhledem 
k tomu, že potravinový systém je 
v současné době odpovědný za celou škálu 
dopadů na zdraví lidí a zvířat a na životní 
prostředí, klima a biologickou rozmanitost; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné změnit 
způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme 
potraviny, aby se zajistil soulad s cíli 
udržitelného rozvoje, Pařížskou dohodou, 
Úmluvou o biologické rozmanitosti a 
politikami EU, zvláště v oblastech 
udržitelnosti, životního prostředí, klimatu, 
veřejného zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas 
Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline 



PE680.918v01-00 120/244 AM\1224067CS.docx

CS

Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Martin Hojsík, Francisco Guerreiro, Sirpa 
Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že evropští 
občané se stále více zajímají o dobré 
životní podmínky zvířat v zemědělském 
odvětví a očekávají, že EU ustoupí od 
intenzivních zemědělských postupů, jako 
je klecový chov; vzhledem k tomu, že 
evropská občanská iniciativa s názvem 
„Ukončení klecového chovu“, která 
vyzývá EU, aby postupně ukončila 
používání klecí v oblasti chovu zvířat, 
shromáždila téměř 1,4 milionu ověřených 
podpisů, čímž se stala jednou z několika 
málo úspěšných evropských občanských 
iniciativ; vzhledem k tomu, že se Evropský 
výbor regionů zavázal k cíli ukončit 
klecový chov a mnoho členských států EU 
již přijalo vnitrostátní právní předpisy, 
které jdou nad rámec minimálních norem 
EU, což zvyšuje naléhavost legislativních 
opatření na úrovni EU s cílem ukončit 
tuto nehumánní praxi a zajistit rovné 
podmínky pro zemědělce v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že provádění této 
strategie bude muset zohlednit různé 
výchozí pozice a rozdíly v potenciálu 
zlepšení jednotlivých členských států a 
jejich regionů; vzhledem k tomu, že 
přechod ke zdravému a udržitelnému 
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potravinovému systému tak přirozeně 
ovlivní hospodářskou strukturu mnoha 
regionů EU, jako jsou nejvzdálenější 
regiony, které mají přirozené nevýhody, 
jako je vzdálenost, skutečnost, že se jedná 
o ostrovy s malou rozlohu, členitým 
terénem, drsným podnebím a 
nediverzifikovanými zemědělskými 
odvětvími, která představují velkou část 
jejich hospodářství; vzhledem k tomu, že 
na druhé straně existuje potenciál pro 
využívání obnovitelných zdrojů a 
biologické rozmanitosti těchto regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 247
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že průmyslová 
živočišná výroba a intenzivní monokultury 
vedou k vysokým emisím skleníkových 
plynů, degradaci půdy, znečištění ovzduší, 
kontaminaci vody a ztrátě biologické 
rozmanitosti; vzhledem k tomu, že v 
globálním měřítku potravinové a 
zemědělské systémy přispívají až k 30 % 
emisí skleníkových plynů; vzhledem k 
tomu, že zemědělství nese odpovědnost za 
zhruba 90 % emisí amoniaku v EU, který 
má významné negativní účinky na životní 
prostředí a biologickou rozmanitost a 
zásadně přispívá ke znečištění ovzduší, 
které každoročně zabijí 400 000 
Evropanů; vzhledem k tomu, že používání 
pesticidů a hnojiv ohrožuje biologickou 
rozmanitost, včetně včel a jiných 
základních opylovačů, a zdraví lidí a 
zvířat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 248
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky značného podílu pracovníků 
zaměstnaných v evropském zemědělském 
odvětví jsou mimořádně náročné a nejisté 
a vyznačují se nízkými mzdami, dlouhou 
pracovní dobou, vysokým podílem 
nehlášené práce, mimořádně vysokým 
výskytem úrazů a nemocí (podle 
Eurostatu patří zemědělství k 
nejnebezpečnějším povoláním v Evropě) a 
žalostnými podmínkami bydlení, přičemž 
pracovníci často čelí rozsáhlému 
vykořisťování, včetně gangsterských 
praktik a dalších forem moderního 
otroctví;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli, 
Mazaly Aguilar, Álvaro Amaro, Jorge Buxadé Villalba, Maria da Graça Carvalho, 
Emmanouil Fragkos, Danilo Oscar Lancini, Margarita de la Pisa Carrión, Fulvio 
Martusciello, Ivan Vilibor Sinčić, Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. připomíná, že středomořská strava, 
kterou UNESCO v roce 2010 uznala jako 
nehmotné kulturní dědictví lidstva, je 
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označovaná jako zdravá a vyvážená strava 
s vysokou výživovou, sociální a kulturní 
hodnotou, která je založena na 
respektování území a biologické 
rozmanitosti, zajišťuje ochranu a rozvoj 
tradičních činností a řemesel souvisejících 
s rybolovem, udržitelný lov a zemědělství a 
hraje ochrannou úlohu v primární a 
sekundární prevenci hlavních 
chronických degenerativních 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v této širší 
diskusi by strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ měla zohledňovat všechny tři 
pilíře udržitelnosti (hospodářský, sociální 
a environmentální), což je jediný způsob, 
jak uznat přínos zemědělství a 
venkovských oblastí k výrobě potravin a 
krmiv, biopaliv, textilu a opětovného 
zalesňování a k dlouhodobým řešením v 
oblasti zemědělství a lesnictví;

Or. nl

Pozměňovací návrh 251
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že pracovní 
podmínky v evropském zemědělském 
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odvětví mohou být mimořádně náročné a 
nejisté a vyznačují se nízkými mzdami, 
dlouhou pracovní dobou, značným 
podílem nehlášené práce, vysokým 
výskytem úrazů a nemocí a nízkým 
standardem podmínek bydlení, přičemž 
pracovníci často čelí rozsáhlému 
vykořisťování, včetně gangsterských 
praktik a dalších forem moderního 
otroctví;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
María Soraya Rodríguez Ramos, Asger Christensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že informovaní 
občané mohou hrát významnou úlohu při 
dosahování evropských cílů v oblasti 
klimatu, účinného využívání zdrojů a 
biologické rozmanitosti na straně 
poptávky; vzhledem k tomu, že v zájmu 
zvýšení povědomí spotřebitelů a důvěry je 
velmi zapotřebí transparentních, 
srovnatelných a harmonizovaných 
informací o výrobcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
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odměňovat zemědělce, zemědělská 
družstva a další subjekty v potravinovém 
řetězci, kteří již prošli přechodem na 
udržitelné postupy, umožnit přechod pro 
ostatní a vytvářet další příležitosti pro 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
odměňovat zemědělce, zemědělská 
družstva a další subjekty v potravinovém 
řetězci, kteří již prošli přechodem na 
udržitelné postupy, umožnit přechod pro 
ostatní a vytvářet další příležitosti pro 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
odměňovat zemědělce, zemědělská 
družstva a další subjekty v potravinovém 
řetězci, kteří již prošli přechodem na 
udržitelné postupy, umožnit přechod pro 
ostatní a vytvářet další příležitosti pro 
podniky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 256
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Ba. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a evropský 
výrobní systém musí zaručovat dodávky 
potravin v každé situaci, s ohledem nejen 
na environmentální, ale také na 
ekonomickou a sociální udržitelnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 257
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a evropský 
výrobní systém musí zaručovat dodávky 
potravin v každé situaci, s ohledem nejen 
na environmentální, ale také na 
ekonomickou a sociální udržitelnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 258
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že podle odhadů 
platformy IPBES se má do roku 2050 
výrazně změnit 90 % půdy a 75 % půdy se 
již výrazně změnilo; vzhledem k tomu, že 
85 % mokřadů již zaniklo;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že biologická 
rozmanitost má rovněž zásadní význam 
pro zabezpečení potravin v EU; 
zdůrazňuje význam úlohy evropského 
zemědělského odvětví při výrobě zdravých, 
bezpečných a cenově dostupných 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že náklady 
klasické zemědělské výroby v EU z 
hlediska přírodního kapitál značně 
překračují hodnotu produkce1a;
__________________
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1a Analýza byla provedena více než ve 40 
zemích, které přispívají k přibližně 80 % 
celosvětové produkce, přičemž náklady na 
produkci plodin u každé komodity z 
hlediska přírodního kapitálu činily 170 % 
hodnoty produkce; jednou z předložených 
případových studií byla produkce pšenice 
v Německu (95 % nákladů na přírodní 
kapitál souvisejících se znečištěním vody v 
důsledku zatížení živinami); FAO, 2015: 
Dopady na přírodní kapitál v zemědělství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine 
Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že postup EU 
pro povolování přípravků na ochranu 
rostlin je jedním z nejpřísnějších na světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že evropští 
zemědělci dodržují jedny z nejvyšších 
norem v oblasti životního prostředí na 
celém světě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že podle článku 
13 SFEU jsou zvířata uznávána jako 
vnímající bytosti a že je třeba plně 
zohlednit požadavky na dobré životní 
podmínky zvířat při tvorbě politik EU, 
neboť si zasluhují náležitou pozornost a 
respekt, zejména proto, že dobré životní 
podmínky zvířat chovaných pro produkci 
potravin jsou pro občany EU klíčovou 
oblastí zájmu; vzhledem k tomu, že od 
přijetí stávajících právních předpisů EU v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
došlo k významnému vědeckému vývoji v 
této oblasti, a proto je nezbytné 
přezkoumat a rozšířit stávající soubor 
právních předpisů v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat, aby byl v 
souladu s nejnovějším vědeckým 
pokrokem a aby bylo možné reagovat na 
společenské požadavky na zlepšení 
životních podmínek zvířat a odstranění 
zastaralých systémů ustájení zvířat a 
dalších výrobních postupů, které mají 
negativní dopad na jejich dobré životní 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že podle 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) se celosvětová poptávka po 
potravinách a dalších zemědělských 
komoditách zvýší do roku 2050 o 50 % 
oproti roku 20121a; vzhledem k tomu, že 
mezi lety 1961 a 2011 se denní příjem 
bílkovin na obyvatele ze živočišných 
produktů v zemích s nízkými a středními 
příjmy zvýšil o 116 % a očekává se, že se v 
těchto zemích do roku 2050 zvýší alespoň 
o dalších 25 % ve srovnání s rokem 
20112a, což povede k rychlému nárůstu 
celosvětové poptávky po živočišných 
bílkovinách v nadcházejících desetiletích; 
__________________
1a FAO (2017): Budoucnost potravinářství 
a zemědělství – trendy a výzvy; Řím, 136.
2a FAO (2017): Budoucnost potravinářství 
a zemědělství – trendy a výzvy; Řím, 84. 

Or. nl

Pozměňovací návrh 265
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Norbert Lins, 
Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela 
Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že je zásadní, 
aby tvorba a provádění politiky 
podporovaly zemědělce a hospodářskou 
udržitelnost jejich družstev, zlepšovaly 
fungování trhů a zároveň přispívaly k 
hospodářsky, environmentálně a sociálně 
udržitelnějšímu zemědělsko-
potravinářskému odvětví; kromě toho je 
třeba uznat, že existuje řada výrobních 
metod, které přinášejí další výhody z 



AM\1224067CS.docx 131/244 PE680.918v01-00

CS

hlediska udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že 
antimikrobiální rezistence představuje 
velkou hrozbu pro lidské zdraví, neboť 
snižování a minimalizace používání 
antibiotik v oblasti chovu zvířat pomůže 
zpomalit jejich výskyt a šíření, zejména v 
prostředí intenzivní živočišné výroby, 
neboť v mnoha zemích je většina 
antibiotik používaných u zvířat určena k 
podpoře růstu a prevenci nemocí, nikoli k 
léčbě nemocných zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí v této širší 
diskusi zohlednit všechny tři pilíře 
udržitelnosti (hospodářský, sociální a 
environmentální); to je jediný způsob, jak 
uznat přínos zemědělství a venkovských 
oblastí k produkci potravin a krmiv, jakož 
i biopaliv a textilu a k opětovnému 
zalesňování; zemědělství a lesnictví může 
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přinést dlouhodobá řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit soudržnost mezi opatřeními 
plánovanými ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a v rámci společné 
zemědělské a rybářské politiky, obchodní 
politiky, ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 269
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit konzistentnost a soudržnost mezi 
opatřeními plánovanými ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v rámci 
společné zemědělské a rybářské politiky, 
obchodní politiky, ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že již uplynuly 
více než dva roky od zveřejnění zvláštní 
zprávy Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC) o globálním oteplování o 
1,5 °C, v níž se uvádí, že omezení 
globálního oteplování na 1,5 °C by 
vyžadovalo rychlé, dalekosáhlé a 
bezprecedentní změny ve všech oblastech 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že zavádění 
inteligentních zemědělských technologií 
pro průběžné monitorování zdraví a 
dobrých životních podmínek zvířat může 
zajistit účinnou prevenci nemocí a 
provádění norem pro dobré životní 
podmínky zvířat, a tím i bezpečnost 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
María Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že pro 
kvantifikaci pokroku při snižování dopadu 
evropského potravinového systému na 
životní prostředí je kromě lepšího 
sledování a monitorování informací o 
dodavatelském řetězci zapotřebí více 
informací o životním cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že při stávajícím 
posuzování rizik účinných a základních 
látek, pesticidů a biocidních přípravků se 
náležitě nezohledňují tyto parametry: 
vícenásobný společný výskyt 
znečišťujících látek, chronická expozice, 
toxicita směsí, interakce mezi účinnými 
látkami a jinými chemickými látkami 
(syntetická toxicita, jako jsou 
potravinářské přídatné látky, 
kontaminanty potravin a sila), četnost 
používání, doba expozice či parametry 
související s krajinou a klimatem, přičemž 
rozšířené, rostoucí a profylaktické 
používání přípravků na ochranu rostlin 
vyvolává u občanů EU obavy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělsko-potravinářský systém je 
součástí celosvětového potravinového 
systému a že EU má celosvětově 
nejbezpečnější, nejzdravější, 
nejudržitelněji vyráběné a výživově i jinak 
vysoce kvalitní potraviny; vzhledem k 
tomu, že EU je z důvodu klimatických 
podmínek a nedostatečné produkce rovněž 
závislá na dovozu některých zemědělských 
potravin; vzhledem k tomu, že je třeba 
zdůraznit, že všechny dovážené potraviny 
musí uplatňovat stejné normy 
udržitelnosti a bezpečnosti potravin v 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí v této širší 
diskusi zohlednit všechny tři pilíře 
udržitelnosti (hospodářský, sociální a 
environmentální); to je jediný způsob, jak 
uznat přínos zemědělství a venkovských 
oblastí k produkci potravin a krmiv, jakož 
i biopaliv a textilu a k opětovnému 
zalesňování; zemědělství a lesnictví může 
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přinést dlouhodobá řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že nezdravé 
stravování s vysokým obsahem soli, cukru, 
tuku a živočišných bílkovin je hlavním 
rizikovým faktorem chorob a úmrtnosti v 
Evropě a že zároveň antimikrobiální 
rezistence, nebezpečné pesticidy a 
expozice chemickým látkám narušujícím 
činnost endokrinního systému 
prostřednictvím potravin a jejich obalů 
představují rostoucí hrozby pro veřejné 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit konzistentnost a soudržnost mezi 
opatřeními plánovanými ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v rámci 
společné zemědělské a rybářské politiky, 
obchodní politiky, ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
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jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bd. zdůrazňuje, že přechod na zdravou 
a udržitelnou potravinovou politiku by 
měl být zahájen pobídkami a vzděláním, a 
nikoli zákazem výrobků, zákazem reklamy 
či daněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Be. vzhledem k tomu, že strava bohatá 
na potraviny rostlinného původu, s 
menším množstvím potravin živočišného 
původu, má lepší přínosy pro zdraví a 
životní prostředí a že přechod na zdravou 
stravu do roku 2050 bude vyžadovat 
značné změny stravování, vzhledem k 
tomu, že celosvětová spotřeba ovoce, 
zeleniny, skořápkového ovoce a luštěnin 
se bude muset zdvojnásobit a spotřeba 
potravin, jako je červené maso a cukr, 
bude muset být snížena o více než 50 %, 
aby se dosáhlo posunu směrem k 
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produktům, které jsou méně závislé na 
zdrojích (více rostlinné, méně 
rafinované), s účinnějšími distribučními 
řetězci a předcházením plýtvání 
potravinami, aby bylo možné snadno 
kompenzovat nedostatky v oblasti výnosů, 
které jsou často spojeny s udržitelnějšími 
výrobními metodami;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou především 
rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje výrobu vysoce kvalitních 
potravin, krátké a místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
živoucí venkovské oblasti v celé EU, a to 
navzdory závaznému legislativnímu rámci 
a globalizaci obchodu, jež mají dopad na 
jejich konkurenceschopnost; vzhledem k 
tomu, že evropský model zemědělství čelí 
velkým výzvám, jako je pokles počtu 
pracujících, generační obnova a obnova 
povolání, nedostatečné a nerovné příjmy, 
normativní žebříčky a administrativní 
náročnost a tlak mezinárodního trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, hydrogeologickou 
ochranu území, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU. K tomuto zajištění 
přispívá zemědělsko-potravinářský sektor 
vedený mikropodniky a malými podniky 
ve všech fázích řetězce, od zpracování po 
maloobchod; zdůrazňuje rovněž aktivní 
roli zemědělce, a to nejen při výrobě 
potravin, ale také při udržování a správě 
území, což také brání vylidňování 
venkovských oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 282
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, může při náležité 
podpoře a zhodnocení zajistit výrobu 
kvalitních potravin, místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
náročné normy pro dobré životní 
podmínky zvířat a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vyjadřuje však 
politování nad tím, že tento druh 
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zemědělství s jeho pozitivními atributy je 
zanedbáván a marginalizován politikou 
globalizace potravinového řetězce, která 
poškozuje venkovské oblasti na všech 
úrovních, což vede k oslabení všech tří 
pilířů skutečného udržitelného rozvoje – 
hospodářského, sociálního a 
environmentálního;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vzhledem k tomu, že 
evropští zemědělci podléhají nejpřísnějším 
celosvětovým normám a nadále poskytují 
kvalitní potraviny nejen evropským 
občanům, ale také mnoha občanům na 
jiných kontinentech; vzhledem k tomu, že 
mnoho občanů v Evropské unii a v 
zahraničí se může každý den spolehnout 
na evropské zemědělské odvětví; vzhledem 
k tomu, že zemědělské odvětví má také 
obrovskou strategickou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vzhledem k tomu, že 
počet zemědělských podniků v EU se v 
poměrně krátkém období 2005 až 2016 
snížil přibližně o čtvrtinu;
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Farms_and_fa
rmland_in_the_European_Union_-
_statistics/cs

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Claude Gruffat

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
podporovat přechod evropského 
zemědělského modelu k většímu počtu 
místních dodavatelských řetězců, lepším 
zemědělským postupům, dosahování 
přísné normy ochrany životního prostředí 
a podpoře a opětovnému vytváření 
živoucích venkovských oblastí v celé EU, 
přičemž základem budou stále rodinné 
zemědělské modely a pokračující zajištění 
kvalitní produkce potravin; vzhledem k 
tomu, že za pouhých deset let zaniklo 
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několik milionů zemědělských podniků, 
což představuje více než třetinu všech 
zemědělských podniků v Evropě, přičemž 
převážná většina zaniklých zemědělských 
podniků jsou malé rodinné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model zemědělství založený na rodinných 
zemědělských podnicích je ohrožen, 
neboť mladá generace považuje za 
neatraktivní pracovat v zemědělství a 
mladí zemědělci a potenciální noví 
účastníci v tomto odvětví mají problémy s 
nákupem nebo pronajímáním pozemků; 
vzhledem k tomu, že je třeba zachovat 
tento model, a to i prostřednictvím 
zjednodušení způsobu, jakým mladí 
zemědělci vstupují do tohoto odvětví, a 
současně je třeba zajistit výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a dobré životní 
podmínky zvířat a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, hydrogeologickou 
ochranu území, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; zdůrazňuje aktivní roli 
zemědělce, a to nejen při výrobě potravin, 
ale také při udržování a správě území, což 
také brání vylidňování venkovských 
oblastí;

Or. it

Pozměňovací návrh 288
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního a mnohostranně 
zaměřeného zemědělského a zemědělsko-
potravinářského odvětví nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, hydrogeologickou 
ochranu území, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; zdůrazňuje aktivní roli 
zemědělce, a to nejen při výrobě potravin, 
ale také při udržování a správě území, což 
také brání vylidňování venkovských 
oblastí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 289
Eleonora Evi, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas Waitz, Michaela 
Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline Roose, Manuel 
Bompard, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vzhledem k tomu, že 
tento model zemědělství je ohrožen 
probíhajícím přebíráním výrobních 
kapacit průmyslovými a nadnárodními 
společnostmi, které se opírají o rozsáhlé a 
automatizované výrobní metody založené 
na klecových výrobních postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že zemědělství a lesnictví jsou 
významnými hospodářskými odvětvími, 
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která aktivně přispívají ke zmírňování 
změny klimatu a zároveň vážou CO2 a 
produkují obnovitelné suroviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vzhledem k tomu, že k 
tomuto zajištění přispívá potravinářský 
sektor vedený mikropodniky a malými 
podniky ve všech fázích řetězce, od 
zpracování po maloobchod;

Or. it

Pozměňovací návrh 292
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, zajišťuje výrobu 
kvalitních potravin a místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
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životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

živoucí venkovské oblasti v celé EU, avšak 
že bohužel za posledních deset let zaniklo 
několik milionů zemědělských podniků, 
které představují více než třetinu všech 
zemědělských podniků v Evropě, přičemž 
převážná většina zaniklých zemědělských 
podniků jsou malé rodinné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU, a že vzhledem k 
ekonomickým obtížím by bylo žádoucí, 
aby bylo možné strategicky se uchýlit ke 
zvýšení vázané podpory;

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, je klíčovou složkou 
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výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

evropského hospodářství a společnosti, 
která nadále zajišťuje výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a živoucí 
venkovské oblasti v celé EU, pokud jde o 
zachování zaměstnanosti, ekonomických 
příležitostí a kvality života;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU; vzhledem k tomu, že 
environmentální stopu zemědělsko-
potravinářského odvětví lze dále snížit a 
zlepšit jeho udržitelnost a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
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zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

zemědělské podniky částečně zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin a místní 
dodavatelské řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, cílí na zajištění 
výrobu výroby kvalitních potravin, 
místních dodavatelských řetězců, správné 
zemědělské praxe, přísných norem 
ochrany životního prostředí a živoucích 
venkovských oblastí oblastí v celé EU, a je 
proto třeba jej dále posilovat; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 298
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, který tvoří různé 
zemědělské modely a jehož základem jsou 
rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje různorodou výrobu kvalitních 
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zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

potravin, místní a transparentní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, jehož základem 
jsou všechny relevantní zúčastněné strany, 
nadále zajišťuje výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi a odpovědný 
prodej zemědělských produktů, přísné 
normy ochrany životního prostředí a 
živoucí venkovské oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky a rozmanitost 
produkce, nadále zajišťuje potravinové 
zabezpečení, výrobu kvalitních potravin, 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
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oblasti v celé EU; životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 301
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, zabezpečení 
potravin zaměřené na boj proti chudobě, 
místní dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu rozmanitých a kvalitních potravin, 
místní dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti poskytující zaměstnání v celé EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 303
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem by měly být malé 
rodinné zemědělské podniky, zčásti 
zajišťuje výrobu kvalitních potravin a 
místní dodavatelské řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví a odvětví živočišné výroby, jejichž 
základem jsou rodinné zemědělské 
podniky, nadále zajišťují výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, dodržování 
přísných norem ochrany životního 
prostředí a živoucí venkovské oblasti 
v celé EU;

Or. en



PE680.918v01-00 152/244 AM\1224067CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 305
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, jehož základem 
jsou především rodinné zemědělské 
podniky, nadále zajišťuje výrobu 
bezpečných a kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 306
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou malé a 
střední rodinné zemědělské podniky, 
nadále zajišťuje výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a živoucí 
venkovské oblasti v celé EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 307
Tudor Ciuhodaru
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále hraje 
důležitou úlohu, pokud jde o výrobu 
kvalitních potravin, místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
živoucí venkovské oblasti v celé EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 308
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu konkurenceschopných a kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a živoucí 
venkovské oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělství, jehož 
základem jsou rodinné zemědělské 
podniky, by mělo zajišťovat výrobu 
kvalitních potravin, místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat a 
živoucí venkovské oblasti v celé Evropské 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
diverzifikovanou výrobu kvalitních 
potravin, místní dodavatelské řetězce, 
správnou zemědělskou praxi, přísné normy 
ochrany životního prostředí a živoucí 
venkovské oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský C. vzhledem k tomu, že evropský 
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model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou mimo jiné 
rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož prvořadým základem jsou 
rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 313
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 

C. vzhledem k tomu, že rozmanité 
evropské modely multifunkčního 
zemědělského odvětví, jejichž základem 
jsou rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťují výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
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zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního udržitelného 
zemědělského odvětví nadále zajišťuje 
potravinové zabezpečení, výrobu 
kvalitních potravin, místní dodavatelské 
řetězce, správnou zemědělskou praxi, 
přísné normy ochrany životního prostředí a 
živoucí venkovské oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví by měl vést k 
výrobě kvalitních potravin, místním 
dodavatelským řetězcům, správné 
zemědělské praxi, přísným normám 
ochrany životního prostředí a živoucím 
venkovským oblastem v celé EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 316
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, jehož základem 
jsou rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, jehož základem 
jsou rodinné zemědělské podniky, nadále 
zajišťuje výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. en



PE680.918v01-00 158/244 AM\1224067CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 318
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního zemědělského 
odvětví, jehož základem jsou rodinné 
zemědělské podniky, nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

C. vzhledem k tomu, že evropský 
model multifunkčního a mnohostranně 
zaměřeného zemědělského a zemědělsko-
potravinářského odvětví nadále zajišťuje 
výrobu kvalitních potravin, místní 
dodavatelské řetězce, správnou 
zemědělskou praxi, přísné normy ochrany 
životního prostředí a živoucí venkovské 
oblasti v celé EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 319
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že provádění této 
strategie bude muset zohlednit různé 
výchozí pozice a rozdíly v potenciálu 
zlepšení jednotlivých členských států a 
jejich regionů; vzhledem k tomu, že 
přechod ke zdravému a udržitelnému 
potravinovému systému tak přirozeně 
ovlivní hospodářskou strukturu mnoha 
regionů EU, jako jsou nejvzdálenější 
regiony, které mají přirozené nevýhody, 
jako je vzdálenost, skutečnost, že se jedná 
o ostrovy s malou rozlohu, členitým 
terénem, drsným podnebím a 
nediverzifikovanými zemědělskými 
odvětvími, která představují velkou část 
jejich hospodářství; vzhledem k tomu, že 
na druhé straně existuje potenciál pro 
využívání obnovitelných zdrojů a 
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biologické rozmanitosti těchto regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 320
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že přechod 
evropského zemědělství na udržitelnější 
postupy a oběhovost bude vyžadovat 
značné investice a odpovídající přístup k 
financování je základní podmínkou; 
vzhledem k tomu, že EIB je odhodlána 
zvýšit svůj podíl na financování investic 
do opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti, aby do 
roku 2025 dosáhla podílu 50 % operací; 
vzhledem k tomu, že by toho mohlo být 
využito k zavádění technologií, které 
přispívají k udržitelným postupům a k 
posílení vazby zemědělství na oběhové 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zdraví půdy 
ovlivňuje schopnost produkce potravin, 
filtrace vody a pohlcování uhlíku, čímž 
přispívá nejen ke stabilizaci klimatu, ale 
také k zajištění potřeb potravinového 
zabezpečení, k obnově biologické 
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rozmanitosti, ochraně naší zemědělské 
půdy a k vybudování zdravějšího 
potravinového systému; vzhledem k tomu, 
že regenerativní zemědělství coby přístup 
k produkci potravin a hospodaření s 
půdou by mohlo tyto výzvy zmírnit a 
pomoci při přechodu na vysoce odolné 
zemědělství založené na vhodném 
obhospodařování půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je zásadní, 
aby tvorba a provádění politiky 
podporovaly zemědělce a hospodářskou 
udržitelnost jejich družstev, zlepšovaly 
fungování trhů a zároveň přispívaly k 
hospodářsky, environmentálně a sociálně 
udržitelnějšímu zemědělsko-
potravinářskému odvětví; kromě toho je 
třeba uznat, že existuje řada výrobních 
metod, které přinášejí další výhody z 
hlediska udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že EU je světově 
jediným zemědělským aktérem, který 
výrazně snížil emise skleníkových plynů a 
dusičnanů pocházejících ze zemědělství, 
jakož i používání antibiotik u 
hospodářských zvířat, a že nové závazky 
odvětví, které se mají přizpůsobit 
požadavkům Zelené dohody pro Evropu, 
by měly zohledňovat výsledky zemědělství 
EU v posledních desetiletích;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zvláštní 
povaha a strukturální rysy zemědělského 
odvětví EU, které jsou tvořeny zejména 
malými zemědělskými podniky založenými 
na rodinné práci, z nichž dvě třetiny mají 
velikost méně než 5 ha a kde přibližně 
třetina vedoucích pracovníků je ve věku 
65 let nebo více, představují specifické 
problémy, které musí tvůrci politik 
zohlednit při navrhování opatření a politik 
týkajících se tohoto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
María Soraya Rodríguez Ramos, Asger Christensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu a ztráta biologické rozmanitosti 
představují stále větší hrozbu pro 
zabezpečení potravin a živobytí s 
opakujícími se suchy, záplavami, lesními 
požáry a novými škůdci; vzhledem k tomu, 
že Komise musí pečlivě sledovat 
zajišťování potravin, ztrátu biologické 
rozmanitosti a konkurenceschopnost 
zemědělců a provozovatelů 
potravinářských podniků za účelem 
úspěšného provádění strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že multifunkční 
zemědělský model rovněž zaručuje přenos 
staletých tradic a kultury s vysokou 
nehmotnou hodnotou a má také obrovský 
ekonomický potenciál, například v oblasti 
venkovské turistiky, je odpovědný za 
sociální dopady a do výrobního řetězce 
zařazuje znevýhodněné kategorie a 
kategorie s nízkým zastoupením 
smluvních vztahů (sociální zemědělství);

Or. it

Pozměňovací návrh 327
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že multifunkční 
zemědělský model rovněž zaručuje přenos 
staletých tradic, kultury a identity s 
vysokou nehmotnou hodnotou a má také 
obrovský ekonomický potenciál, například 
v oblasti venkovské turistiky, je odpovědný 
za sociální dopady a do výrobního řetězce 
zařazuje znevýhodněné kategorie a 
kategorie s nízkým zastoupením 
smluvních vztahů (sociální zemědělství);

Or. it

Pozměňovací návrh 328
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že multifunkční 
zemědělský model rovněž zaručuje přenos 
staletých tradic a kultury s vysokou 
nehmotnou hodnotou a má také obrovský 
ekonomický potenciál, například v oblasti 
venkovské turistiky, je odpovědný za 
sociální dopady a do výrobního řetězce 
zařazuje znevýhodněné kategorie a 
kategorie s nízkým zastoupením 
smluvních vztahů (sociální zemědělství);

Or. it

Pozměňovací návrh 329
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že multifunkční 
zemědělský model rovněž zaručuje přenos 
staletých tradic a kultury s vysokou 
nehmotnou hodnotou a má také obrovský 
ekonomický potenciál, například v oblasti 
venkovské turistiky, je odpovědný za 
sociální dopady a do výrobního řetězce 
zařazuje znevýhodněné kategorie a 
kategorie s nízkým zastoupením 
smluvních vztahů (sociální zemědělství);

Or. it

Pozměňovací návrh 330
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že multifunkční 
zemědělsko-potravinářský model rovněž 
zaručuje přenos staletých tradic a kultur s 
vysokou nehmotnou hodnotou a má také 
obrovský ekonomický potenciál, například 
v oblasti venkovské turistiky a sociálního 
zemědělství, které vytvářejí příležitosti pro 
znevýhodněné kategorie a kategorie s 
nízkým zastoupením smluvních vztahů;

Or. it

Pozměňovací návrh 331
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že náš model 
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zemědělství svědčí o bohatství našich 
území a našeho evropského kulturního a 
gastronomického dědictví; vzhledem k 
tomu, že strategie musí zabránit 
diskreditaci určitých odvětví, ale že musí 
neúnavně pracovat na zlepšování toho, 
čeho lze dosáhnout podporou evropské 
produkce a těch, kteří k ní přispívají;

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že věda a 
inovace mohou prostřednictvím umělé 
inteligence, digitalizace, přesného 
zemědělství a inteligentních strojů hrát 
klíčovou roli při usnadňování přechodu k 
udržitelnému a produktivnímu 
zemědělsko-potravinářskému modelu 
šetrnému k životnímu prostředí;

Or. es

Pozměňovací návrh 333
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že navrhovaná 
nařízení budou vyžadovat investice ve 
formě velkého počtu nákladných 
technologických úprav vyžadujících 
rozsáhlé předávání nových znalostí, což 
představuje zvláštní výzvu pro zemědělství 
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založené na malých a středních rodinných 
zemědělských podnicích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 334
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby iniciativy v rámci strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ odměňovaly 
zemědělce a další zúčastněné strany v 
potravinovém řetězci, které přejdou na 
udržitelnější postupy, a aby vytvořily jasné 
pobídky pro všechny aktéry pro provedení 
tohoto přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v EU se 
rychle rozšiřuje nadváha a obezita; 
zdůrazňuje, že příčiny nadváhy a obezity 
jsou rozmanité, avšak že špatná strava a 
výživa patří mezi klíčové faktory, které 
vedou k vysoké míře nadváhy a obezity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 336
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v EU je 
naléhavě nutné zachovat silnou, 
rozvinutou a technologiemi podporovanou 
zemědělskou výrobu, zatímco zemědělské 
odvětví EU bude mít díky odpovědnému 
využívání přírodních zdrojů a vhodné, ale 
rozhodné reakci na výzvy a cíle v oblasti 
klimatu příležitost k růstu a dalšímu 
udržitelnému rozvoji;

Or. sl

Pozměňovací návrh 337
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že za pouhých 
deset let zaniklo několik milionů 
zemědělských podniků, což představuje 
více než třetinu všech zemědělských 
podniků v Evropě, z nichž převážná 
většina byla malými rodinnými podniky, a 
to v důsledku rozšiřování a intenzifikace 
zemědělského systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že za pouhých 
deset let zaniklo několik milionů 
zemědělských podniků, což představuje 
přibližně čtvrtinu všech zemědělských 
podniků v EU1a, zatímco rozloha půdy 
využívané pro zemědělskou produkci 
zůstává stabilní;
__________________
1a Údaje Eurostatu o období 2005–2016, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Farms_and_fa
rmland_in_the_European_Union_-
_statistics/cs

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Catherine Chabaud, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že lepší 
sledovatelnost produktů jde ruku v ruce s 
podporou celostátních, regionálních a 
místních kulinářských postupů a zvyklostí, 
které jsou zásadní součástí evropského 
kulturního dědictví v oblasti gastronomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že zemědělci, 
ostatní hospodářské subjekty v 
potravinovém řetězci a zemědělská 
družstva, kteří již svou činnost přeměnili 
na udržitelné činnosti, by měli být 
odměňováni v rámci strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že za pouhých 
deset let zaniklo několik milionů 
zemědělských podniků, což představuje 
více než třetinu všech zemědělských 
podniků v Evropě, přičemž převážná 
většina zaniklých zemědělských podniků 
jsou malé rodinné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že přechod na 
bezpečný, udržitelný a odolný potravinový 
systém EU vyžaduje značné finanční 
prostředky na podporu přechodu a 
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ochranu pracovních míst v celém 
potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že za pouhých 
deset let zaniklo několik milionů 
zemědělských podniků, což představuje 
více než třetinu všech zemědělských 
podniků v Evropě, přičemž převážná 
většina zaniklých zemědělských podniků 
jsou malé rodinné podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že při 
stanovování nových cílů strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ je třeba zajistit 
bezpečnost dodávek potravin a výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Esther de Lange
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí v této širší 
diskusi zohlednit všechny tři pilíře 
udržitelnosti (hospodářský, sociální a 
environmentální);

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že tento model 
rodinných zemědělských podniků je vážně 
ohrožen stále se rozšiřujícím modelem 
průmyslového způsobu výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla do své 
působnosti zahrnout závazek řešit jev 
koncentrace půdy nebo „zabírání půdy“; 
připomíná, že půda je čím dál 
nedostatkovější zdroj, který nelze 
rozmnožovat, a že je základem lidského 
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práva na dostatečné množství zdravé 
potravy a řady životně důležitých 
ekosystémových služeb, a proto nesmí být 
považována za běžné zboží; konstatuje, že 
půda je ohrožena na jedné straně ztrátou 
zemědělské půdy v důsledku zástavby 
půdy, rozvoje měst, cestovního ruchu, 
projektů infrastruktury a šíření 
desertifikace způsobené změnou klimatu, 
a na druhé straně soustředěním půdy v 
rukou velkých zemědělských podniků a 
investorů mimo zemědělské odvětví; 
zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak 
zajistit odpovědný vztah k hospodaření s 
půdou a udržitelné hospodaření s půdou a 
podpořit identifikaci a pocit sounáležitosti, 
je odpovědnost orgánů kontrolovat a 
omezovat ztrátu zemědělské půdy 
prostřednictvím těchto činností, malých a 
středních zemědělských podniků, přímého 
vlastnictví nebo náležitě regulovaného 
nájemného a přístupu ke společné půdě; 
je přesvědčen, že tyto způsoby držení půdy 
přispívají k tomu, že lidé mohou zůstávat 
a pracovat ve venkovských oblastech, což 
má pozitivní dopad na socioekonomickou 
infrastrukturu těchto oblastí, zabezpečení 
potravin, potravinovou soběstačnost a 
zachování venkovského způsobu života;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas 
Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric 
Andrieu, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ uznává značné 
úsilí o omezení používání 
antimikrobiálních látek u zvířat, které je 
dále posíleno novými nařízeními EU o 
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veterinárních léčivých přípravcích a 
medikovaných krmivech, čímž přispívá k 
celosvětovému úsilí o snížení rezistence 
vůči antibiotikům; vzhledem k tomu, že 
EU musí zajistit, aby bylo v případě 
potřeby i nadále možné léčit zvířata 
pomocí antimikrobiálních látek, aby bylo 
zajištěno, že bude vždy chráněno zdraví a 
dobré životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí 
zohledňovat hospodářské, sociální a 
environmentální pilíře udržitelnosti; 
pouze takto lze uznat úlohu zemědělství a 
venkovských oblastí v oblasti produkce 
potravin a krmiv, opětovného zalesňování, 
biopaliv a textilu; zdůrazňuje, že lesnictví 
a zemědělství mohou přinést řešení v 
dlouhodobém horizontu;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že zemědělské 
odvětví EU jakožto správce zemědělské 
půdy má velmi významný a přímý dopad 
na hospodaření s přírodními zdroji a jako 
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takové má klíčový význam pro dosažení 
ambiciózních cílů Zelené dohody pro 
Evropu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 351
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že iniciativy v 
rámci strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ musí zohledňovat všechny 
aspekty udržitelnosti a musí být 
environmentálně, sociálně a ekonomicky 
životaschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí být 
vyvážená a zohledňovat environmentální, 
hospodářské a zdravotní aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas 
Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric 
Andrieu, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že akční plán 
Evropské komise s názvem „Jedno zdraví“ 
namířený proti antimikrobiální rezistenci 
uznává, že imunizace prostřednictvím 
očkování je nákladově efektivní intervencí 
v oblasti veřejného zdraví s prokázanými 
ekonomickými přínosy a kontrolním 
opatřením v oblasti AMR;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že musíme 
zaručit soudržnost mezi strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a SZP a 
rybářskými politikami, obchodní politikou 
EU, strategií EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, strategií EU v oblasti 
lesnictví a dalšími souvisejícími politikami 
a strategiemi EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma 
Rodríguez-Piñero, Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že zavádění 
inteligentních a digitálních zemědělských 
technologií pro průběžné monitorování 
zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat může zajistit účinnou prevenci 
nákaz a provádění norem v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit konzistentnost a soudržnost mezi 
opatřeními plánovanými ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v rámci 
společné zemědělské a rybářské politiky, 
obchodní politiky, strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti, jakož i v dalších 
souvisejících politikách a strategiích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, D. vzhledem k tomu, že aktéři v rámci 



AM\1224067CS.docx 177/244 PE680.918v01-00

CS

aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

potravinového hodnotového řetězce nesou 
velkou část odpovědnosti za současnou 
neudržitelnou a nezdravou stravu a musí 
přispět k přechodu k udržitelným a 
místním potravinovým systémům a že je 
důležité, aby spotřebitelé měli možnost 
činit informovaná rozhodnutí o 
potravinách, a to i pokud jde o dopad 
v rámci celého potravinového systému, od 
výroby přes zpracování až po distribuci; 
vzhledem k tomu, že volby spotřebitelů 
jsou omezovány normami a úmluvami, 
cenou, pohodlím, zvyklostmi a způsobem 
nabídky výběru potravin; vzhledem k 
tomu, že informační, vzdělávací a osvětové 
kampaně samy o sobě nepostačují k 
dosažení požadované změny chování 
směrem k udržitelným možnostem pro 
spotřebitele; vzhledem k tomu, že je 
potřebné zdravé a solidní potravinové 
prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a 
udržitelný výběr byl také snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
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zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, 
že povinné informace o obsahu živin, 
původu čerstvého masa a primární složce 
stanovené nařízením č. 1169/2011 o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům a nepovinné systémy 
označování původu, jakož i dodržování 
režimů týkajících se dobrých životních 
podmínek zvířat a udržitelnosti, poslouží 
spotřebitelům ke zdravé, bezpečné a 
udržitelné výživě;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a byla 
zajištěna rozmanitá a bezpečná nabídka 
zemědělsko-potravinářských produktů, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, a současně 
bylo zajištěno udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. it
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Pozměňovací návrh 360
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby spotřebitelé měli možnost činit 
informovaná rozhodnutí o potravinách, a 
to i pokud jde o dopad v rámci celého 
potravinového systému, od výroby přes 
zpracování až po distribuci; vzhledem k 
tomu, že volby spotřebitelů jsou 
omezovány normami a úmluvami, cenou, 
pohodlím, zvyklostmi a způsobem nabídky 
výběru potravin; vzhledem k tomu, že 
informační, vzdělávací a osvětové 
kampaně samy o sobě nepostačují k 
dosažení požadované změny chování 
směrem k udržitelným možnostem pro 
spotřebitele; vzhledem k tomu, že je 
potřebné zdravé a solidní potravinové 
prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a 
udržitelný výběr byl také snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, Jytte 
Guteland, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby spotřebitelé měli možnost činit 
informovaná rozhodnutí o potravinách, a 
to i pokud jde o dopad v rámci celého 
potravinového systému, od výroby přes 
zpracování až po distribuci; vzhledem k 
tomu, že volby spotřebitelů jsou 
ovlivňovány normami a úmluvami, cenou, 
pohodlím, zvyklostmi a způsobem nabídky 
výběru potravin; vzhledem k tomu, že 
informační, vzdělávací a osvětové 
kampaně samy o sobě nepostačují k 
dosažení požadované změny chování 
směrem k udržitelným možnostem pro 
spotřebitele; vzhledem k tomu, že je 
potřebné zdravé a solidní potravinové 
prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a 
udržitelný výběr byl také snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 

D. vzhledem k tomu, že aktéři v rámci 
potravinového hodnotového řetězce nesou 
velkou část odpovědnosti za stávající 
neudržitelné a nezdravé stravování a musí 
přispívat k přechodu k udržitelným 
potravinovým systémům a že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni o 
skutečných nákladech výroby a bylo jim 
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zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat, a to při 
zohlednění podmínek zaměstnávání v 
rámci potravinového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby spotřebitelé dostávali náležité 
informace o výrobku, který mají obecně v 
úmyslu získat; vzhledem k tomu, že 
potraviny jsou zásadní potřebou; 
vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá 
za úkol ovlivňovat preference svých 
občanů v oblasti potravin;

Or. en



PE680.918v01-00 182/244 AM\1224067CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 364
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout svůj díl 
odpovědnosti za důsledky svého výběru 
potravin v rámci celého potravinového 
systému, od výroby přes zpracování až po 
distribuci; vzhledem k tomu, že kvůli 
chybějícím pravidlům a nedostatečným 
zárukám ze strany zavedených 
certifikačních systémů1a nelze zajistit, aby 
vědomá volba spotřebitele nepřispívala k 
odlesňování nebo zničení jiného 
přírodního ekosystému; vzhledem k tomu, 
že je zapotřebí regulační prostředí, které 
zajistí udržitelnost nabízených služeb a 
produktů, spolu s politickými 
mechanismy, které posilují a podporují 
spotřební vzorce, jež jsou prospěšné 
lidskému zdraví, zatímco současně 
zajišťuje udržitelné využívání přírodních a 
lidských zdrojů a dobré životní podmínky 
zvířat;

__________________
1a Požadavek na nejméně 50 % 
certifikovaného obsahu pro certifikované 
zboží.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Marlene Mortler, 
Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D



AM\1224067CS.docx 183/244 PE680.918v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, 
že povinné označování, které bude 
poskytovat informace o výživovém profilu, 
původu, dodržování dobrých životních 
podmínek zvířat a udržitelnosti, povede 
spotřebitele ke zdravé a bezpečné výživě;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 

D. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
vychovávat občany již od základní školy v 
otázce správné výživy a zdravého životního 
stylu a vytvářet v nich povědomí o 
důsledcích výběru potravin v rámci celého 
potravinového systému, od výroby přes 
zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje 
transparentnost a správné zveřejňování 
informací s cílem usnadnit zdravý, 
udržitelný a cenově dostupný výběr, 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
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přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, dodržování základních 
lidských a pracovních práv v celém 
zemědělsko-potravinovém řetězci a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 367
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje, aby byly výrobky 
označeny jasnými výživovými 
informacemi, které obsahují hlavní 
použité přísady a označují použité 
chemické látky, s cílem zajistit zdravé a 
solidní potravinové prostředí, které 
zajišťuje, aby zdravý a udržitelný výběr byl 
také snadným a cenově dostupným 
výběrem, a posiluje a podporuje spotřební 
vzorce, jež jsou prospěšné lidskému zdraví, 
zatímco současně zajišťuje udržitelné 
využívání přírodních a lidských zdrojů a 
dobré životní podmínky zvířat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 368
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že aktéři v rámci 
potravinového hodnotového řetězce nesou 
velkou část odpovědnosti za stávající 
neudržitelné a nezdravé stravování a musí 
přispívat k přechodu k udržitelným 
potravinovým systémům; v tomto ohledu 
je důležité, aby byli spotřebitelé 
informováni a bylo jim umožněno přijmout 
odpovědnost za důsledky svého výběru 
potravin v rámci celého potravinového 
systému, od výroby přes zpracování až po 
distribuci; vzhledem k tomu, že to 
vyžaduje zdravé a solidní potravinové 
prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a 
udržitelný výběr byl také snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 

D. vzhledem k tomu, že aktéři v rámci 
potravinového hodnotového řetězce nesou 
velkou část odpovědnosti za stávající 
neudržitelné a nezdravé stravování a musí 
přispívat k přechodu k udržitelným 
potravinovým systémům a že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
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současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také možným 
a cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné pro zdravé stravování a zdravé 
návyky, zatímco současně zajišťuje 
udržitelné využívání přírodních a lidských 
zdrojů a dobré životní podmínky zvířat, 
stejně jako slušný život a příjem pro 
producenty potravin a zemědělských 
produktů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 371
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby strategie EU „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ zaujala komplexní přístup k 
hodnotovému řetězci přizpůsobený 
digitálnímu věku s cílem zajistit, aby byli 
spotřebitelé informováni a bylo jim 
umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje dostupnost široké 
škály výrobků, z nichž si budou moci 
vybrat, dostupnost srozumitelných 
informací o parametrech, včetně údajů 
důležitých z hlediska výživy a 
udržitelnosti, a také vzdělané spotřebitele; 
vzhledem k tomu, že je důležité posilovat a 
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přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

podporovat spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni, aby si 
byli vědomi kvality evropské produkce a 
důvěřovali jí a bylo jim umožněno 
přijmout odpovědnost za důsledky svého 
výběru potravin v rámci celého 
potravinového systému, od výroby přes 
zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 374
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
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aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat, zejména 
podporou evropských dobrovolných 
systémů označování kvality a původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, 
který zaručuje zemědělcům spravedlivou 
cenu za jejich produkty , a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 376
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno sdílet odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
pochopitelným a logickým, snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné společnému dobru, lidskému 
zdraví a krátkým distribučním kanálům, 
zatímco současně zajišťuje udržitelné 
využívání přírodních a lidských zdrojů a 
dobré životní podmínky zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni o 
důsledcích svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci, a aby jim 
bylo umožněno činit informovaná 
rozhodnutí; vzhledem k tomu, že to 
vyžaduje, aby aktéři v rámci 
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zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

potravinového odvětví přispívali k 
vytváření zdravého a solidního 
potravinového prostředí, které zajišťuje, 
aby zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Eric Andrieu, Nicolás González Casares, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé školeni a informováni 
a bylo jim umožněno přijmout 
odpovědnost za důsledky svého výběru 
potravin – včetně ceny – v rámci celého 
potravinového systému, od výroby přes 
zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce 
dostupné pro všechny spotřebitele, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat i ekonomickou 
životaschopnost pro zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
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současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů, dobré životní 
podmínky zvířat a vyvážený rozvoj 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje 
jednak důvěru a transparentnost, a jednak 
to, aby zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
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jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje 
transparentnost a správné zveřejňování 
informací s cílem usnadnit zdravý, 
udržitelný a cenově dostupný výběr, 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 383
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé plně informováni a 
bylo jim umožněno přijmout odpovědnost 
za důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. sl

Pozměňovací návrh 384
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé nadále informováni a 
bylo jim umožněno přijmout odpovědnost 
za důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno vybírat si potraviny v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví z hlediska 
stravy, zatímco současně zajišťuje 
udržitelné využívání přírodních a lidských 
zdrojů a dobré životní podmínky zvířat;
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životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 386
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že by spotřebitelé 
měli být co nejlépe informováni a že by tak 
měli mít možnost a svobodu přijmout 
odpovědnost za důsledky svého výběru 
potravin v rámci celého potravinového 
systému, od výroby přes zpracování až po 
distribuci; vzhledem k tomu, že za 
předpokladu, že jsou informace 
transparentní, bude mít poskytování 
zdravých, bezpečných, ekologicky 
nezávadných potravin šetrných vůči 
lidským a přírodním zdrojů, jež zajišťují 
dobré životní podmínky zvířat, tržní 
výhodu oproti potravinám, které tyto 
požadavky nesplňují nebo je splňují 
nedostatečně;

Or. de

Pozměňovací návrh 387
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé lépe informováni o 
důsledcích svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového řetězce, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravý a solidní 
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k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

potravinový řetězec, který zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a vysokou 
úroveň dobrých životních podmínek 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno přijmout odpovědnost za 
důsledky svého výběru potravin v rámci 
celého potravinového systému, od výroby 
přes zpracování až po distribuci; vzhledem 
k tomu, že to vyžaduje zdravé a solidní 
potravinové prostředí, které zajišťuje, aby 
zdravý a udržitelný výběr byl také 
snadným a cenově dostupným výběrem, a 
posiluje a podporuje spotřební vzorce, jež 
jsou prospěšné lidskému zdraví, zatímco 
současně zajišťuje udržitelné využívání 
přírodních a lidských zdrojů a dobré 
životní podmínky zvířat;

D. vzhledem k tomu, že je důležité, 
aby byli spotřebitelé informováni a bylo 
jim umožněno informovaně si vybírat 
potraviny v rámci celého potravinového 
systému, od výroby přes zpracování až po 
distribuci; vzhledem k tomu, že to 
vyžaduje zdravé a solidní potravinové 
prostředí, které zajišťuje, aby zdravý a 
udržitelný výběr byl také snadným a 
cenově dostupným výběrem, a posiluje a 
podporuje spotřební vzorce, jež jsou 
prospěšné lidskému zdraví z hlediska 
stravy, zatímco současně zajišťuje 
udržitelné využívání přírodních a lidských 
zdrojů a dobré životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 389
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 nám ukázala, jak jsme 
zranitelní vůči nově se objevujícím 
zoonózám; vzhledem k tomu, že přibližně 
polovina zoonóz, které se objevily u lidí od 
roku 1940, je důsledkem změn ve 
využívání půdy, zejména přípravou půdy 
pro rostlinnou a živočišnou výrobu, která 
přivádí lidi a hospodářská zvířata do 
blízkosti lesů a zvyšuje kontakt mezi volně 
žijícími a planě rostoucími druhy, 
hospodářskými zvířaty, patogeny a lidmi; 
vzhledem k tomu, že rozšíření a 
zintenzivnění zemědělství, chov miliard 
kusů hospodářských zvířat v těsné 
blízkosti mezi sebou a s lidmi a 
nedostatečná genetická rozmanitost u 
chovaných zvířat spolu s vysokým 
využíváním veterinárních léčivých 
přípravků, které snižují přírodní odolnost 
zvířat, a neudržitelný mezinárodní obchod 
a lov volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin vytvářejí ideální 
podmínky pro výskyt infekčních a 
zoonótických nákaz, které mají stejně jako 
nový koronavirus potenciál rozvinout se v 
pandemie s dramatickými důsledky pro 
naše zdraví a naše společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Pascal Durand, Tilly Metz, Anja Hazekamp, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Martin 
Häusling, Eric Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že metody 
modifikace genomu mají vysoký technický 
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potenciál, aby se celý genom stal náchylný 
ke genetickým změnám, což často vede ke 
složitým vzorcům genetických změn 
(genotypů) a k hlubokým zamýšleným 
změnám biologických vlastností 
(fenotypů), a to i v případě, že nejsou 
vloženy žádné další geny; vzhledem k 
tomu, že se na organismy vzniklé 
modifikací genomu vztahuje Cartagenský 
protokol o biologické bezpečnosti 
připojený k Úmluvě o biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že biologická 
rozmanitost má zásadní význam pro 
zabezpečení potravin, dobré životní 
podmínky lidí a rozvoj na celém světě; 
vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 
zdůraznila oblasti nerovností mezi 
zemědělsko-potravinářskými systémy a 
nutnost udržitelně přizpůsobit a zlepšit 
drobnou produkci, zajistit větší odolnost 
obživy venkovského obyvatelstva, 
přeměnit zemědělsko-potravinářské 
systémy a přesměrovat zemědělství na 
udržitelnost klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v rámci 
systémů volné tržní ekonomiky by ceny 
potravin měly kromě internalizace 
přímých výrobních nákladů odrážet 
environmentální náklady; vzhledem k 
tomu, že daňové systémy EU by měly 
usilovat o to, aby ceny různých potravin 
odrážely jejich skutečné náklady, pokud 
jde o využívání konečných přírodních 
zdrojů, znečištění, emise skleníkových 
plynů a další environmentální externality;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle 
Evropské komise se v EU každoročně 
vyplýtvá 88 tun potravin; vzhledem k 
tomu, že největšími producenty 
potravinového odpadu v EU jsou 
domácnosti (53 %) a zpracovatelé (19 %); 
vzhledem k tomu, že 10 % potravinového 
odpadu v EU souvisí s vyznačováním data 
a nedorozuměním ze strany spotřebitelů 
ohledně toho, jak číst a používat systém 
vyznačování data;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že dne 24. 
července 2020 jmenovala Evropská 
komise svého prvního vrchního úředníka 
pro obchodní politiku, jehož primární 
funkcí je provádění předpisů a zajišťování 
jejich dodržování, a to jak v EU, tak ve 
zbytku světa;

Or. es

Pozměňovací návrh 395
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že voda a 
zemědělství jsou neoddělitelně spjaty a 
udržitelné hospodaření s vodou v 
zemědělství má zásadní význam pro 
zajištění produkce vysoce kvalitních a 
odpovídajících potravin a pro zajištění 
ochrany vodních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Maria Noichl, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, 
Nicolás González Casares, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v roce 2017 bylo v EU více než 950 000 
úmrtí (tj. jedno z pěti) a ztráta více než 16 



PE680.918v01-00 202/244 AM\1224067CS.docx

CS

milionů let prožitých ve zdraví způsobeny 
nezdravým stravováním, zejména v 
důsledku kardiovaskulárních chorob a 
rakoviny1a;
__________________
1a EU Science Hub: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-
knowledge-gateway/societal-
impacts/burden

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že věda a 
inovativní technologie, jako jsou stroje, 
umělá inteligence a digitalizace, přesné 
šlechtění a ochrana plodin, mohou hrát 
zásadní úlohu pro produktivní a 
udržitelnou zemědělskou produkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že aktéři v rámci 
potravinového hodnotového řetězce nesou 
velkou část odpovědnosti za stávající 
neudržitelné a nezdravé stravování a musí 
přispívat k přechodu k udržitelným 
potravinovým systémům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 399
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že je velmi 
důležité bojovat proti podvodům v 
potravinářství a nekalým praktikám, jako 
je uznávání a vyšetřování podvodných 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k výsledkům dosaženým 
při provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 401
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že očekávaný 
nárůst průměrné globální teploty povrchu 
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ve 21. století a jeho přímé dopady na 
klimatické podmínky vyžadují 
environmentálně udržitelný potravinový 
systém, zajištění produkce bezpečných 
potravin a neumožnění, aby se Unie stala 
závislá na jiných trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; krize 
COVID-19 však zdůraznila omezení a 
slabiny globalizovaných a složitých 
potravinových dodavatelských řetězců a 
ukázala, že nadměrná specializace 
zemědělské produkce vede země k tomu, 
že jsou více zranitelné vůči omezením 
obchodu a náhlým změnám poptávky 
spotřebitelů, což dokazuje, že je třeba se 
stále více zaměřovat na zajištění 
dlouhodobého zabezpečení potravin a 
odolnost prostřednictvím vytvořením 
kratších a spolehlivějších potravinových 
řetězců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 
vzhledem k tomu, že však krize COVID-19 
zdůraznila omezení a slabiny 
globalizovaných a složitých potravinových 
dodavatelských řetězců a ukázala, že 
nadměrná specializace zemědělské 
produkce vede země k tomu, že jsou více 
zranitelné vůči omezením obchodu a 
náhlým změnám poptávky spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Günther Sidl, Mohammed 
Chahim, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Monika Beňová, Jytte Guteland, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
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omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 
vzhledem k tomu, že však krize COVID-19 
zdůraznila omezení a slabiny 
globalizovaných a složitých potravinových 
dodavatelských řetězců a ukázala, že 
nadměrná specializace zemědělské 
produkce vede země k tomu, že jsou více 
zranitelné vůči omezením obchodu a 
náhlým změnám poptávky spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
zabezpečení potravin a zabezpečení 
dodavatelských řetězců pro všechny 
občany EU a úlohu přípravků na ochranu 
plodin, pokud jde o předcházení 
chorobám rostlin a škůdcům a ochranu 
sklizně v EU i ve světě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém hraje klíčovou úlohu 
během krizí a že prokazuje svou odolností 
a svými zemědělci, zpracovateli a 
maloobchodníky, kteří spolupracují za 
těchto obtížných podmínek, že jeho aktéři 
usilují o to, aby evropští spotřebitelé 
nadále měli přístup k bezpečným, cenově 
dostupným a vysoce kvalitním produktům 
bez omezení a bez přerušení 
dodavatelského řetězce, ačkoli během 
pandemie COVID-19 vládní opatření v 
členských státech obecně prospěla velkým 
značkám distribuujícím potraviny na úkor 
malých obchodníků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 407
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným a vysoce kvalitním 
produktům bez omezení; vzhledem k tomu, 
že pokles maloobchodních cen během 
pandemie COVID-19 nebyl spravedlivě 
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promítnut do příjmů zemědělců a 
zpracovatelů; vzhledem k tomu, že 
používání obalového materiálu potravin v 
maloobchodě se během pandemie 
COVID-19 výrazně zvýšilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 
vzhledem k tomu, že tato krize znovu 
poukázala na absolutní nutnost zaručit 
evropskou potravinovou soběstačnost jako 
podstatný prvek evropské strategické 
autonomie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
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úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům, maloobchodníkům a 
dalším pracovníkům, kteří za těchto 
zdravotních rizik, obtížných podmínek a 
zvýšeného tlaku, včetně omezení volného 
pohybu osob, spolupracují s cílem zajistit, 
aby evropští spotřebitelé nadále měli 
přístup k bezpečným, cenově dostupným a 
vysoce kvalitním produktům bez omezení; 
vyzývá k lepší ochraně zdraví a 
bezpečnosti pracovníků potravinářského 
průmyslu, zejména v závodech na 
zpracování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 
vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 
upozornila na vzájemnou závislost mezi 
zdravím, ekosystémy, dodavatelskými 
řetězci a spotřebními modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Rob Rooken
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 
vzhledem k tomu, že by odměnou za to 
neměla být strategie, která ohrozí jejich 
budoucí existenci v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros 
Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González 
Casares, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům a 
jejich družstvům nebo organizacím 
producentů, pracovníkům zaměstnaným v 
rámci potravinového hodnotového řetězce, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek a 
zdravotních rizik, včetně omezení volného 
pohybu osob, spolupracují s cílem zajistit, 
aby evropští spotřebitelé nadále měli 
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přístup k bezpečným, cenově dostupným a 
vysoce kvalitním produktům bez omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
pracovníkům zaměstnaným v rámci 
potravinového hodnotového řetězce, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek a 
zdravotních rizik, včetně omezení volného 
pohybu osob, spolupracují s cílem zajistit, 
aby evropští spotřebitelé nadále měli 
přístup k bezpečným, cenově dostupným a 
vysoce kvalitním produktům bez omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
dělníkům v zemědělství, pracovníkům 
zpracovatelských podniků a pracovníkům 
maloobchodu, kteří za těchto obtížných 
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spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

podmínek, včetně omezení volného pohybu 
osob, sdílejí svou zátěž s cílem zajistit, aby 
evropští spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení, a to při 
respektování integrity vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 

E. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělsko-potravinářský systém sehrával 
klíčovou úlohu během pandemie COVID-
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prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

19, kdy prokázal svou odolnost díky 
zemědělcům, hospodářským subjektům v 
odvětví rybářství a myslivosti, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

Or. it

Pozměňovací návrh 417
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení, a to při 
zachování integrity vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé bez přerušení potravinového 
řetězce nadále měli přístup k bezpečným, 
cenově dostupným a vysoce kvalitním 
produktům bez omezení;

Or. ro

Pozměňovací návrh 419
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělsko-potravinářský systém sehrával 
klíčovou úlohu během pandemie COVID-
19, kdy prokázal svou odolnost díky 
zemědělcům, hospodářským subjektům v 
odvětví rybářství a myslivosti, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení; 

Or. it

Pozměňovací návrh 420
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez



AM\1224067CS.docx 215/244 PE680.918v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
družstvům, organizacím producentů, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
hospodářským subjektům v odvětví 
rybářství, zpracovatelům a 
maloobchodníkům, kteří za těchto 
obtížných podmínek, včetně omezení 
volného pohybu osob, spolupracují s cílem 
zajistit, aby evropští spotřebitelé nadále 
měli přístup k bezpečným, cenově 
dostupným a vysoce kvalitním produktům 
bez omezení;

Or. it



PE680.918v01-00 216/244 AM\1224067CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 422
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělsko-potravinářský systém sehrával 
klíčovou úlohu během pandemie COVID-
19, kdy prokázal svou odolnost díky 
rozhodujícímu příspěvku zemědělců, 
rybářů, pracovníků, zpracovatelů a 
maloobchodníků, kteří za těchto obtížných 
podmínek, včetně omezení volného pohybu 
osob, spolupracují s cílem zajistit, aby 
evropští spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

Or. it

Pozměňovací návrh 423
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělský a potravinový systém sehrával 
klíčovou úlohu během pandemie COVID-
19, kdy prokázal svou odolnost díky 
zemědělcům, zpracovatelům, 
distributorům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

Or. it
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Pozměňovací návrh 424
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém sehrával klíčovou 
úlohu během pandemie COVID-19, kdy 
prokázal svou odolnost díky zemědělcům, 
zpracovatelům a maloobchodníkům, kteří 
za těchto obtížných podmínek, včetně 
omezení volného pohybu osob, 
spolupracují s cílem zajistit, aby evropští 
spotřebitelé nadále měli přístup 
k bezpečným, cenově dostupným a vysoce 
kvalitním produktům bez omezení;

E. vzhledem k tomu, že evropský 
zemědělský a potravinový systém sehrával 
klíčovou úlohu během pandemie COVID-
19, kdy prokázal svou odolnost díky 
zemědělcům, zpracovatelům a 
maloobchodníkům, kteří za těchto 
obtížných podmínek, včetně omezení 
volného pohybu osob, spolupracují s cílem 
zajistit, aby evropští spotřebitelé nadále 
měli přístup k bezpečným, cenově 
dostupným a vysoce kvalitním produktům 
bez omezení;

Or. it

Pozměňovací návrh 425
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu představuje rostoucí riziko pro 
zemědělství, zabezpečení potravin a výživu 
a má různý dopad na ženy a muže; 
vzhledem k tomu, že politiky v oblasti 
změny klimatu zohledňující rovnost žen a 
mužů jsou zapotřebí k tomu, aby se 
nezhoršovaly nerovnosti a další 
zranitelnost a aby se dosáhlo 
udržitelnějších a spravedlivějších výsledků 
a přispělo k opatřením v oblasti 
přizpůsobení se změně klimatu a jejího 
zmírňování v zemědělství; vzhledem k 
tomu, že v zájmu vybudování udržitelných 
a spravedlivých potravinových systémů by 
měla být přijata účinná opatření na 
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podporu účasti žen v zemědělském odvětví 
a na podporu jejich klíčové úlohy při 
rozvoji a zachování venkovských oblastí 
prostřednictvím ekofeministických 
přístupů založených na spravedlivějších a 
inkluzivních vztazích mezi produkcí, 
distribucí, spotřebou a životním 
prostředím a sociálními dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Maria Noichl, Monika 
Beňová, Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že podle 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) představuje zemědělství přibližně 
jednu čtvrtinu celkových antropogenních 
emisí (v průměru 23 %), zatímco 
odhadovaný podíl potravinových systémů 
se obecně pohybuje mezi 21 % a 37 %1a; 
vzhledem k tomu, že přibližně polovina 
emisí potravinového systému jsou přímé 
emise, většinou metanu (CH4) a oxidu 
dusného (N2O) ze zemědělských postupů, 
ze zvířat samotných a z jejich hnoje, a z 
druhé poloviny jsou emise spojené s 
využíváním půdy a změnami ve využívání 
půdy1b (jako je odlesňování), a emise CO2 
z odvětví před produkcí a po produkci 
(přeprava potravin, zpracování potravin, 
plýtvání potravinami atd.);
__________________
1a Zvláštní zpráva IPCC o změně klimatu, 
krajině a půdě (SRCCL), Shrnutí pro 
tvůrce politik, 8. srpna 2019. 
https://www.ipcc.ch/srccl/
1b V letech 1960 až 2011 byla důvodem 
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65 % celosvětových změn ve využívání 
půdy produkce živočišných produktů. 
Drivers for global agricultural land-use 
change: The nexus of diet, population, 
yield and bioenergy (Faktory vedoucí ke 
globální změně ve využívání půdy: 
Souvislost stravy, obyvatelstva, výnosů a 
bioenergie). Global Environmental 
Change, 35: 138-147.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že úkolem 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je 
zajišťovat hospodářskou i sociální 
udržitelnost a současně upřednostňovat 
lepší postavení zemědělsko-
potravinářského řetězce na 
mezinárodních trzích, je zásadní, aby EU 
stanovila své cíle ve vztahu ke sdílení, 
které globální hráči zavádějí v souvislosti 
s udržitelností životního prostředí, 
zdůrazňuje, že jednostranným snížením 
výrobní kapacity a přijetím systému 
hodnot udržitelnosti, které zůstává 
výlučně výsadou zemí EU, nevzniká 
konkurenční výhoda;

Or. it

Pozměňovací návrh 428
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)



PE680.918v01-00 220/244 AM\1224067CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že je třeba 
zdůraznit, že odvětví zemědělství v 
posledních desetiletích výrazně snížilo své 
emise skleníkových plynů; zdůrazňuje, že 
ostatní odvětví tak neučinila; opakuje, že 
podle Evropské agentury pro životní 
prostředí se emise skleníkových plynů z 
letectví v období 1990–2018 zvýšily o 
přibližně 120 %; opakuje, že Komise pod 
vedením Ursuly Von der Leyenové 
navzdory tomu zvýšila rozpočet na 
soukromá letadla o 50 %; poukazuje na 
to, že Komise by měla jít příkladem, dříve 
než bude vystupovat z pozice morální 
nadřazenosti a ukazovat prstem na druhé;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské testy 
bezpečnosti potravin, při nichž jsou 
používána zvířata, rychle zastarávají, 
pokud jde o vyvozování závěrů, které lze 
reprodukovat a validovat a které zajišťují 
nejvyšší bezpečnostní normy pro 
veřejnost, zvířata a životní prostředí; 
vzhledem k tomu, že uplatňování nových 
metod přístupu bez použití zvířat by se 
mělo stát hlavním přístupem, pokud jde o 
získávání potřebných údajů, o něž se opírá 
bezpečnost potravin a udržitelné a 
bezpečné používání pesticidů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 430
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Mezivládní 
výbor Úmluvy UNESCO o zachování 
nehmotného kulturního dědictví schválil v 
roce 2010 zařazení středomořské stravy na 
seznam nehmotného kulturního dědictví a 
uznal tak tradiční postupy, znalosti a 
dovednosti, které se v mnoha 
středomořských oblastech předávají z 
generace na generaci země a poskytují 
společenstvím pocit sounáležitosti a 
kontinuity;

Or. it

Pozměňovací návrh 431
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 odhalila limity a mezery fungování 
našich globalizovaných potravinových 
systémů, od naší závislosti na sezónních a 
vyslaných pracovnících v zemědělství a 
potravinářství, kteří pracují ve špatných 
podmínkách, až po překážky, kterým čelí 
malí výrobci, kteří se pokoušejí o přístup 
na místní trhy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 432
Dan-ītefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí 
zohledňovat všechny tři pilíře udržitelnosti 
(hospodářský, sociální a environmentální) 
a uznat přínos zemědělství a venkovských 
oblastí k výrobě potravin a krmiv, jakož i 
biopaliv, textilu a opětovného zalesňování, 
pro něž může zemědělství a lesnictví 
poskytnout dlouhodobá řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia 
in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament přijal usnesení o iniciativě EU 
týkající se opylovačů1a, v němž potvrzuje 
své pevné postavení, pokud jde o význam 
ochrany opylovačů, zejména v souvislosti 
s rizikem a vystavením chemickým 
látkám, a že je třeba upustit od škodlivých 
zemědělských postupů;
__________________
1a P9_TA(2019)0104.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Nicolae Ştefănuță
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že polopřirozená 
stanoviště závislá na zemědělství, jako 
jsou travní porosty, jsou obzvláště 
ohrožena a jejich stav ochrany je výrazně 
horší než u jiných typů stanovišť, které 
nejsou závislé na zemědělství – 45 % je 
hodnoceno jako špatných oproti 31 % u 
jiných přírodních stanovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí vycházet 
ze všech tří pilířů udržitelnosti 
(hospodářský, sociální a environmentální) 
a měla by zavázat, podporovat a 
podněcovat všechny příslušné zúčastněné 
strany v potravinovém řetězci k 
udržitelnosti, přičemž by měla zohlednit 
již přijatá opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se odhaduje, 
že v EU je každoročně vyplýtváno 88 
milionů tun potravin, jejichž cena se 
odhaduje na 143 miliard EUR; vzhledem 
k tomu, že plýtvání potravinami má 
obrovský dopad na životní prostředí a 
představuje přibližně 6 % celkových emisí 
skleníkových plynů v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
zemědělství a potravinový systém čelí 
rostoucímu tlaku globalizace a výzvám 
spojeným se změnou klimatu, musí být i 
nadále zajištěna dlouhodobá ekonomická 
životaschopnost a zejména musí být 
zachována schopnost reakce na krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že cílem akčního 
plánu pro oběhové hospodářství a 
rámcové směrnice o odpadech je 
předcházet potravinovým ztrátám a 
plýtvání potravinami, aniž by bylo 
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ohroženo potravinové zabezpečení; 
vzhledem k tomu, že EU usiluje o 
prosazování právně závazných cílů za 
účelem snížení plýtvání potravinami v celé 
EU do konce roku 2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. uznává, že zemědělství EU snížilo 
emise skleníkových plynů v období 1990–
2016 o 22 %, zatímco ve stejném období se 
emise skleníkových plynů ze zemědělství v 
USA zvýšily o 6 %, v Číně a Indii o 24 % a 
v Brazílii o 47 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
zemědělství představuje 1 % celosvětových 
emisí skleníkových plynů; vzhledem k 
tomu, že toto odvětví snížilo od roku 1990 
emise CO2 o 20 %, emise dusičnanů o 18 
% a spotřebu antibiotik v letech 2011 až 
2016 o 20 %;

Or. en



PE680.918v01-00 226/244 AM\1224067CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 441
Mick Wallace, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zabezpečení 
potravin závisí na zabezpečení půdy, a 
proto musí být nejvyšší prioritou při 
provádění této strategie zdravá půda a její 
ochrana a udržitelné využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že již bylo 
dosaženo znatelných výsledků v odvětvích 
udržitelnosti, ekologické produkce, 
odolnosti výroby a v oblasti obchodu se 
zemědělskými produkty;

Or. it

Pozměňovací návrh 443
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
zdraví zvířat je základním prvkem 
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jakéhokoli udržitelného potravinového 
systému a že dopady na zdraví zvířat mají 
přímý dopad na udržitelnost 
potravinového systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pandemie 
měla závažný dopad na hospodářskou 
životaschopnost mnoha evropských 
zemědělských podniků a podniků v celém 
potravinovém řetězci, zejména malých a 
středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zeměpisná 
označení vyplývají z dávného dědictví EU 
a jsou výrazem přizpůsobení se člověka 
svému prostředí a vyjádřením identity EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
odměňovat zemědělce, zemědělská 
družstva a další subjekty v potravinovém 
řetězci, kteří již prošli přechodem na 
udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že strategie EU 
„Zelená dohoda pro Evropu“ musí zajistit 
důstojné životní podmínky pro zemědělce, 
rybáře a jejich rodiny;

Or. it

Pozměňovací návrh 448
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. s ohledem na rostoucí globalizaci 
trhu s potravinami a na související zvýšení 
významu dohod o volném obchodu mezi 
EU a třetími zeměmi;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 449
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že nadměrné 
používání pesticidů je významným 
zdrojem znečištění půdy, vody a ovzduší a 
má negativní dopad na zdraví lidí, zvířat a 
rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že zdraví zvířat 
je základním prvkem každého modelu 
výživy, který usiluje o udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 451
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
zemědělství je jediným velkým systémem 
na světě, který výrazně snižuje emise 
skleníkových plynů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 452
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že inhibitory 
nitrifikace jsou nástrojem, který doporučil 
IPCC ke zmírnění změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Asger Christensen, Nils Torvalds, 
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
antimikrobiální rezistence může mít 
rovněž dopad na lidské zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že přírodní 
podmínky nebyly dostatečně začleněny do 
klíčových politik v oblasti využívání půdy 
a využívání vody pro překonání 
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negativních tlaků, které mohou vzniknout 
v odvětvích, jako je zemědělství a lesnictví; 
vzhledem k tomu, že nejčastěji hlášené 
tlaky na stanoviště i druhy pocházejí ze 
zemědělství, což odráží relativní rozsah 
využívání zemědělské půdy a změny v 
zemědělských postupech, jako je 
intenzifikace a upouštění do extenzivního 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Dan-ītefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že je zásadní, 
aby tvorba a provádění politiky 
podporovaly zemědělce a hospodářskou 
udržitelnost zemědělských podniků, 
zlepšovaly fungování trhů a zároveň 
přispívaly k hospodářsky, 
environmentálně a sociálně 
udržitelnějšímu zemědělsko-
potravinářskému odvětví; uznává, že řada 
výrobních metod přináší dodatečné 
výhody z hlediska udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Demetris 
Papadakis, Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že zemědělské 
odvětví EU v roce 2015 vyprodukovalo 
426 473 kilotun skleníkových plynů 
vyjádřeno v ekvivalentu CO2, což je 
zhruba 10 % celkových emisí 
skleníkových plynů v EU za daný rok 
(kromě čistého pohlcení využívání půdy, 
změny ve využívání půdy a lesnictví 
(LULUCF)); vzhledem k tomu, že mezi 
členskými státy existují značné rozdíly, 
přičemž zemědělství představuje ~3 % až 
33 % vnitrostátních emisí skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že je třeba 
zohlednit to, co bude obsaženo v 
nařízeních navržených Komisí, která se 
týkají pravidel podpory pro strategické 
plány, které mají členské státy vypracovat 
v rámci společné zemědělské politiky, 
financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky a zavedení programu 
týkajícího se jednotného trhu, 
konkurenceschopnosti podniků, včetně 
malých a středních podniků, a evropské 
statistiky; vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit soudržnost mezi opatřeními 
plánovanými ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategií EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 458
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia 
in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že dokument 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) obsahující pokyny 
týkající se včel z roku 2013 dosud nebyl 
přijat a jeho přezkum dosud nebyl 
dokončen a že probíhá proces přípravy 
dokumentu Evropské agentury pro 
bezpečnost potravin (ECHA) obsahující 
pokyny pro vztah biocidní přípravky –- 
opylovači; vzhledem k tomu, že ani při 
řádném uplatňování pokynů Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin týkajících 
se včel z roku 2013 nebude v rámci režimu 
povolování pesticidů zajištěna ochrana 
denních a nočních motýlů a 
pestřenkovitých;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit konzistentnost a soudržnost mezi 
opatřeními plánovanými ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v rámci 
společné zemědělské a rybářské politiky, 
obchodní politiky, ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
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jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
odměňovat zemědělce, zemědělská 
družstva a další subjekty v potravinovém 
řetězci, kteří již prošli přechodem na 
udržitelné postupy, umožnit přechod pro 
ostatní a vytvářet další příležitosti pro 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. uznává, že zemědělství EU snížilo v 
období 2011–2018 používání antibiotik o 
35 % a že podíl veterinární zátěže 
představuje jednu třetinu zátěže AMR 
(antimikrobiální rezistence) v EU, zatímco 
zbývající 2/3 zátěže AMR souvisí s 
používáním lidských antibiotik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 462
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, 
Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 poukázala na nedostatky v oblasti 
volného pohybu zboží z důvodu 
nedostatečné koordinace mezi členskými 
státy v počáteční fázi omezování volného 
pohybu, což vedlo k narušení vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že úkolem 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ je 
zachovat a rozvíjet staletí evropských 
stravovacích zvyklostí a upřednostňovat 
modely stravování, které jsou pevně 
zakotveny v tradicích a historii 
evropského kontinentu;

Or. it

Pozměňovací návrh 464
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že odvětví 
potravinářství a nápojů významně 
přispívá k plastovému odpadu; vzhledem k 
tomu, že stále vyšší spotřeba potravin a 
nápojů „cestou/na cestě/na cestách“ 
podněcuje používání „plastových výrobků 
na jedno použití“;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že EU usiluje o 
zvýšení konkurenceschopnosti a 
hospodářské výkonnosti malých a 
středních zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k výsledkům dosaženým 
při provádění právních předpisů v oblasti 
životního prostředí;

Or. it
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Pozměňovací návrh 467
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Mohammed Chahim, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že emise 
amoniaku (NH3) vzrostly již čtvrtý rok v 
řadě – od roku 2016 do roku 2017 – v celé 
EU o 0,4 % 1a, přičemž v období 2014–
2017 došlo k celkovému nárůstu přibližně 
o 2,5 %; vzhledem k tomu, že tento nárůst 
je způsoben nedostatečným snížením 
emisí v odvětví zemědělství; vzhledem k 
tomu, že emise amoniaku mohou vést ke 
zvýšení zásoby kyselin a nadměrného 
množství živin v půdě, řekách nebo 
jezerech, což může mít negativní dopad na 
vodní ekosystémy a způsobit poškození 
lesů, plodin a jiné vegetace; vzhledem k 
tomu, že eutrofizace může vést k 
výraznému snížení kvality vody s 
následnými dopady, včetně snížení 
biologické rozmanitosti, a účinky toxicity;
__________________
1a Informační zpráva agentury EEA o 
směrnici o národních emisních stropech 
(NEC) za rok 2019 
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-
pollution-sources-1/national-emission-
ceilings/nec-directive-reporting-status-
2019

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Dan-ītefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla 
odměňovat zemědělce a zemědělské 
podniky v potravinovém řetězci, kteří již 
prošli přechodem na udržitelné postupy, 
umožnit přechod pro ostatní a vytvářet 
další příležitosti pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že ztráta 
biologické rozmanitosti ohrožuje 
evropskou a celosvětovou zemědělskou 
produkci, potravinový systém a výživu; 
vzhledem k tomu, že se odhaduje, že 
sociální a hospodářské náklady spojené s 
znehodnocováním půdy dosahují až 5,5–
10,5 bilionu EUR ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k vážné situaci, která 
nastala v důsledku pandemie způsobené 
onemocněním Covid-19, a jejím dopadům 
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na všechny subjekty v evropském 
zemědělsko-potravinářském řetězci, od 
prvovýroby po odvětví HORECA;

Or. it

Pozměňovací návrh 471
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí v této širší 
diskusi zohlednit všechny tři pilíře 
udržitelnosti (hospodářský, sociální a 
environmentální);

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že jak uvádí 
Evropská agentura pro životní prostředí, 
zemědělství je třetím největším zdrojem 
primárních emisí PM10 v EU; vzhledem k 
tomu, že emise amoniaku (NH3) ze 
zemědělství přispívají k epizodickým 
vysokým koncentracím PM, s nimiž se v 
celé Evropě setkáváme na jaře, a také ke 
krátkodobým i dlouhodobým negativním 
dopadům na zdraví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia 
in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že udržitelné 
zemědělské postupy, včetně využívání 
integrované ochrany rostlin, agrolesnictví, 
agroekologie a ekologického zemědělství, 
jsou životaschopné, a to i v celosvětovém 
měřítku, a měly by být podporovány; 
vzhledem k tomu, že vědecké důkazy1a 
potvrzují, že používání pesticidů lze 
podstatně snížit, aniž by to mělo negativní 
dopad na ziskovost a produktivitu;
__________________
1a Lechenet, M., Dessaint, F., Py, G. a kol. 
Reducing pesticide use while preserving 
crop productivity and profitability on 
arable farms (Omezení používání 
pesticidů při současném zachování 
produktivity a ziskovosti plodin pro 
zemědělské podniky hospodařící na orné 
půdě). Nature Plants 3, 17008 (2017)

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Dan-ītefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ed. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zajistit konzistentnost a soudržnost mezi 
opatřeními plánovanými ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a v rámci 
společné zemědělské politiky, obchodní 
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politiky, ve strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
jakož i v dalších souvisejících politikách a 
strategiích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že Komise 
přijala doporučení členským státům1a a 
zdůrazňuje, že je třeba řešit pokračující 
úbytek opylovačů (jež mají klíčový význam 
pro ekosystémové služby), populací druhů 
polního ptactva a pokles stavu 
zemědělských stanovišť; vzhledem k 
tomu, že intenzifikace zemědělství a 
konsolidace zemědělské půdy stále více 
přispívají ke ztrátě velmi významného 
podílu hodnotných krajinných prvků, 
jakož i půdy ležící ladem, extenzivně 
obhospodařovaných travních porostů 
nebo mokřadů;
__________________
1a Sdělení o doporučeních pro strategické 
plány SZP (COM(2020) 846 final).

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ee. vzhledem k tomu, že emise metanu 
ze zemědělství jsou důležitým prekurzorem 
přízemního ozonu, což má nepříznivé 
dopady na lidské zdraví; vzhledem k tomu, 
že 98 % obyvatel měst EU je vystaveno 
hladinám ozonu, které překračují pokyny 
WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Clara Aguilera, Javi 
López, Anja Hazekamp, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ef. vzhledem k tomu, že agroekologie 
je integrovaný přístup, který současně 
uplatňuje ekologické a sociální koncepty a 
zásady při navrhování a řízení 
potravinových a zemědělských systémů; 
vzhledem k tomu, že se snaží optimalizovat 
vzájemné působení mezi rostlinami, 
zvířaty, lidmi a životním prostředím a 
současně zohlednit sociální aspekty, které 
je třeba řešit v zájmu udržitelného a 
spravedlivého potravinového systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ef. vzhledem k tomu, že roční hodnota 
ochrany proti biologickým škůdcům se 
odhaduje na 320 miliard EUR a roční 
hodnota ochrany opylování na 90 miliard 
EUR1a, přičemž obě tyto ekosystémové 
služby mohou být podněcovány příznivými 
postupy a opatřeními přijatými na úrovni 
EU a členských států, jakož i na 
regionální a místní úrovni a na úrovni 
zemědělských podniků;
__________________
1a Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R. a 
kol. The value of the world's ecosystem 
services and natural capital (Hodnota 
světových ekosystémových služeb a 
přírodního kapitálu). Nature 387, 253–
260 (1997)

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther 
Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, César Luena, Clara Aguilera, Inese Vaidere, Javi 
López, Anja Hazekamp, Nicolás González Casares, Demetris Papadakis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eg. vzhledem k tomu, že agroekologie 
může podpořit produkci a zabezpečení 
potravin a výživu a zároveň obnovit 
ekosystémové služby a biologickou 
rozmanitost, které jsou zásadní pro 
udržitelné zemědělství a hrají důležitou 
úlohu při budování odolnosti a 
přizpůsobování se změně klimatu; 
vzhledem k tomu, že Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO) ji uznává za 
řešení komplexních sociálních a 
environmentálních problémů, jimž čelí 
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celosvětový potravinový systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Inese Vaidere, 
Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eh. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
členské státy EU schválily vývoz více než 
81 000 tun pesticidů obsahujících látky 
zakázané v Evropě1a; vzhledem k tomu, že 
odborníci upozorňují, že nebezpečné 
pesticidy představují v těchto zemích ještě 
větší riziko, protože podmínky použití 
(např. ochranné prostředky, letecký 
postřik) nejsou stejně přísné jako v EU; 
vzhledem k tomu, že tyto zakázané 
pesticidy se mohou nějak vrátit zpět do EU 
a na stůl evropských spotřebitelů, neboť 
programy monitorování reziduí potravin 
ukázaly, že rezidua několika pesticidů, 
které jsou v EU zakázány, byly odhaleny v 
potravinách prodávaných na trhu EU;
__________________
1a 
https://www.publiceye.ch/en/topics/pestici
des/banned-in-europe

Or. en


