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Pozměňovací návrh 481
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. se znepokojením bere na vědomí 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
neboť ohrožuje budoucí existenci mnoha 
zemědělců; zdůrazňuje, že zemědělské 
odvětví je v Evropské unii klíčovým 
odvětvím, které již nyní trpí značným 
množstvím zbytečných pravidel; 
zdůrazňuje, že je zásadní, aby bylo 
zrušeno více pravidel EU týkajících se 
emisí skleníkových plynů v EU, pokud ne 
všechna tato pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; uznává a integruje tři 
rozměry udržitelnosti (hospodářský, 
environmentální a sociální); zdůrazňuje, 
že mezi zdravými lidmi, zdravými 
společnostmi a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení; vyzývá Komisi, aby 
co nejdříve předložila předběžné 
komplexní posouzení dopadů cílů 
stanovených ve strategii; trvá na tom, že 
při provádění strategie je třeba zaujmout 
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realistický a vyvážený přístup, který bude 
doprovázet všechny zúčastněné subjekty a 
zohledňovat dopady na zemědělsko-
potravinový řetězec ve všech fázích 
procesu provádění; vybízí Komisi, aby 
tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; vybízí Komisi, aby tuto strategii 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření založená na 
vědecky podloženém předběžném 
posouzení dopadů (popis metod výpočtu 
cílů a výchozích hodnot a referenčních 
období každého jednotlivého cíle, a to po 
konzultaci s členskými státy) a aby zvážila 
kumulativní účinky legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
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Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; zároveň negativně pohlíží na to, 
že nebylo předloženo posouzení dopadů 
strategie ve fázi konzultací s členskými 
státy; poukazuje na to, že evropští 
zemědělci by měli být lépe informováni o 
nových požadavcích a rozsahu úprav, 
které se na ně budou vztahovat po roce 
2020, aby se mezi zemědělskou komunitou 
posílil pocit, že právní rámec je bezpečný 
a stabilní;

Or. pl

Pozměňovací návrh 485
Norbert Lins, Michaela Šojdrová, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne 
Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; uznává potřebu realistického a 
vyváženého přístupu při provádění 
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legislativní a nelegislativní opatření; strategie, v němž by měly být uznávány a 
integrovány všechny tři rozměry 
udržitelnosti (hospodářský, 
environmentální a sociální); vybízí 
Komisi, aby před přeměnou této strategie 
v konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření provedla komplexní posouzení 
dopadu založené na důkazech;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby co nejdříve 
provedla komplexní a ucelené posouzení 
dopadů kombinovaných plánovaných cílů 
týkajících se sociální, environmentální a 
hospodářské udržitelnosti zemědělství v 
EU, a to před přeměnou této strategie v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření; zdůrazňuje, že veškeré právní 
kroky by měly mít silné základy založené 
na faktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení



AM\1224068CS.docx 7/270 PE680.919v01-00

CS

Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření; zdůrazňuje, že v 
souladu s pravidly rozhodovacích 
mechanismů Unie nesmí dodatečné 
zemědělské cíle strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ bránit probíhajícím 
legislativním interinstitucionálním 
jednáním o společné zemědělské politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, 
Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování svrchovaného, udržitelného, 
spravedlivého a odolného potravinového 
systému, který předpokládá změnu 
paradigmatu, zejména tváří v tvář četným 
zemědělským dovozům, které nejsou v 
souladu s cíli stanovenými v Zelené 
dohodě pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi, zdravou 
venkovskostí a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení, a vybízí Komisi, aby 
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tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření, a to po konzultaci se 
zúčastněnými stranami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 489
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok k zahájení 
globální reflexe, která může vést ke 
konkrétním návrhům k zajištění 
postupného přechodu k udržitelnějšímu, 
spravedlivějšímu a odolnějšímu 
potravinovému systému, který je pro 
dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě 
pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými zvířaty, zdravými 
společnostmi a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení, a vybízí Komisi, aby 
tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření na základě provedených studií 
dopadů;

Or. es

Pozměňovací návrh 490
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
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zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření; vybízí 
Komisi, aby provedla hloubkové 
posouzení dopadů všech souvisejících 
legislativních návrhů, které umožní zvážit 
různé možnosti politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
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 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, evropském pilíři 
sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi, důstojnými 
pracovními podmínkami a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření, a to se zapojením 
nejen zemědělců, ale všech aktérů 
potravinového řetězce, včetně spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření a 
zajistila soulad mezi zemědělskou, 
obchodní, environmentální a rozvojovou 
politikou a dodržováním lidských práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 493
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový, a to při zajištění souladu 
se společnou zemědělskou politikou 
(SZP); zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 



AM\1224068CS.docx 11/270 PE680.919v01-00

CS

legislativní a nelegislativní opatření; vybízí Komisi, aby tuto strategii přeměnila 
v konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření a aby při tom čerpala z 
hloubkového posouzení založeného na 
důkazech v souladu se zásadami 
zlepšování právní úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. bere na vědomí strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, kterou Komise 
představuje coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
údajně pro dosažení cílů stanovených 
v Zelené dohodě pro Evropu a cílů 
udržitelného rozvoje klíčový; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že pojem 
„udržitelný“ je používán nadměrně a v 
různých významech od konání konference 
o životním prostředí v Riu de Janeiru v 
roce 1992, a je proto nevhodný pro přesné 
stanovení skutečností a politických cílů a 
měl by být nahrazen srozumitelnějšími 
pojmy, jako „slučitelný se životním 
prostředím“ nebo „šetrný k životnímu 
prostředí“;

Or. de

Pozměňovací návrh 495
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; s ohledem na to vybízí Komisi, 
aby tuto strategii naléhavě přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření s cílem rychle řešit neudržitelnost 
stávajícího potravinového systému a vyšší 
náklady spojené s nečinností;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. bere na vědomí strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ coby důležitý 
krok při zajišťování udržitelného, 
spravedlivého a odolného potravinového 
systému, který je pro dosažení cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a 
cílů udržitelného rozvoje klíčový;  
zdůrazňuje, že mezi zdravými lidmi, 
zdravými společnostmi a zdravou planetou 
existuje neoddělitelné spojení, a vybízí 
Komisi, aby tuto strategii co nejdříve 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření, v návaznosti na 
posouzení dopadů, které zohlední 
ekonomickou, environmentální a sociální 
udržitelnost plánovaných opatření;

Or. it
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Pozměňovací návrh 497
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, společné zemědělské 
politice, společné rybářské politice, 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti 
a akčním plánu EU pro oběhové 
hospodářství a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
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co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření, která 
co nejdříve zohlední tři úrovně 
udržitelnosti zemědělství (ekonomickou, 
environmentální a sociální);

Or. fr

Pozměňovací návrh 499
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého, 
rozmanitého a odolného potravinového 
systému, který je pro dosažení cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a 
cílů udržitelného rozvoje klíčový; 
zdůrazňuje, že mezi zdravými lidmi, 
zdravými společnostmi a zdravou planetou 
existuje neoddělitelné spojení a nutnost 
dosáhnout vyváženého politického 
přístupu; vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření, 
přičemž by měla náležitě zohlednit 
dobrovolná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 1. vítá strategii „od zemědělce ke 
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spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření na základě vědecky 
podložených posouzení dopadů a 
náležitého zohlednění různých 
zemědělských modelů v členských státech 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení; vybízí Komisi , aby před 
přeměnou této strategie v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření 
provedla jasná a objektivní posouzení 
dopadů prostřednictvím spolupráce a 
konzultací s členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
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Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvě 
a v Zelené dohodě pro Evropu a cílů 
udržitelného rozvoje klíčový; zdůrazňuje, 
že mezi zdravými lidmi, zdravými 
společnostmi a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení, a vybízí Komisi, aby 
co nejdříve a před zvážením přeměny této 
strategie v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření předložila 
komplexní a kumulativní posouzení 
dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelnějšího, 
spravedlivějšího a odolnějšího 
potravinového systému, který je pro 
dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě 
pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření, a to za doprovodu 
vhodných mechanismů finanční podpory 
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pro přechod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 504
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že tato 
strategie má zásadní význam pro to, aby 
Evropa fungovala v rámci možností 
planety; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
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zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření a současně 
podpořila spravedlivou hospodářskou 
soutěž a vytváření rovných podmínek pro 
hospodářské subjekty v zemědělsko-
potravinářském odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelnějšího, 
spravedlivějšího a odolnějšího 
potravinového systému, který je pro 
dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě 
pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření, a to za doprovodu 
vhodných mechanismů finanční podpory 
pro přechod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 507
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, které je možné prostřednictvím 
spolupráce se zemědělci s cílem vybudovat 
udržitelnou budoucnost; vybízí Komisi, 
aby tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve použila ve spojení s 
objektivními socioekonomickými 
odvětvovými analýzami pro přípravu 
konkrétních legislativních a 
nelegislativních opatření;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 509
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, evropském pilíři 
sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou, jakož i důstojnými pracovními 
podmínkami, existuje neoddělitelné 
spojení; vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
udržitelnou zemědělskou výrobou, 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření a aby 
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poskytla další finanční zdroje;

Or. lt

Pozměňovací návrh 511
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, evropského pilíře 
sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, důstojnými pracovními 
podmínkami, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 512
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
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zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření 
založená na uceleném posouzení dopadů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 513
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. bere na vědomí strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ coby přípravný 
krok k zajišťování udržitelného, 
spravedlivého a odolného potravinového 
systému pro všechny subjekty v 
potravinovém řetězci, který je pro dosažení 
cílů stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu a cílů udržitelného rozvoje 
užitečný; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 514
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Norbert Lins, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
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zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby na základě 
výsledků studie dopadů zvážila předložení 
konkrétních legislativních a 
nelegislativních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
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, César Luena, Simona 
Bonafè, Javi López, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá ambice a cíle strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ coby důležité 
kroky při zajišťování udržitelného, 
spravedlivého, zdravého a odolného 
potravinového systému, který je pro 
dosažení cílů stanovených v Zelené dohodě 
pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje 
klíčový; zdůrazňuje, že mezi zdravými 
lidmi, zdravými společnostmi a zdravou 
planetou existuje neoddělitelné spojení, a 
vybízí Komisi, aby tuto strategii co 
nejdříve přeměnila v konkrétní legislativní 
a nelegislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Martin Hojsík
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého, 
zdravého, vůči zvířatům ohleduplného, 
místního a odolného potravinového 
systému, který je pro dosažení cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu a 
cílů udržitelného rozvoje klíčový; 
zdůrazňuje, že mezi zdravými lidmi, 
zdravými společnostmi a zdravou planetou 
existuje neoddělitelné spojení, a vybízí 
Komisi, aby tuto strategii co nejdříve 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření a 
iniciativy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitou příležitost při 
zajišťování udržitelného, spravedlivějšího 
a odolnějšího potravinového systému, 
který je pro dosažení cílů stanovených 
v Zelené dohodě pro Evropu a cílů 
udržitelného rozvoje klíčový; zdůrazňuje, 
že mezi zdravými lidmi, zdravými 
společnostmi a zdravou planetou existuje 
neoddělitelné spojení, a vybízí Komisi, aby 
tuto strategii co nejdříve přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, 
diverzifikovaného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 520
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému 
kvalitních potravin, který je pro dosažení 
cílů stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu a cílů udržitelného rozvoje klíčový; 
zdůrazňuje, že mezi zdravými lidmi, 
zdravými společnostmi a zdravou planetou 
existuje neoddělitelné spojení, a vybízí 
Komisi, aby tuto strategii co nejdříve 
přeměnila v konkrétní legislativní a 
nelegislativní opatření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 521
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje důležitý; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
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legislativní a nelegislativní opatření; legislativní a nelegislativní opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 522
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
co nejdříve přeměnila v konkrétní 
legislativní a nelegislativní opatření;

1. vítá strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ coby důležitý krok při 
zajišťování udržitelného, spravedlivého a 
odolného potravinového systému, který je 
pro dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje klíčový; zdůrazňuje, že mezi 
zdravými lidmi, zdravými společnostmi a 
zdravou planetou existuje neoddělitelné 
spojení, a vybízí Komisi, aby tuto strategii 
během příštích 12 měsíců přeměnila v 
konkrétní legislativní a nelegislativní 
opatření;

Or. pt

Pozměňovací návrh 523
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že veškerá legislativní 
i nelegislativní opatření přijatá Komisí, 
včetně vyjednávání a ratifikace 
mezinárodních dohod a činnosti v 
mezinárodních organizacích, musí zajistit, 
aby byly prosazovány stejné normy a 
požadavky, pokud jde o zemědělství mimo 
EU, jehož produkty jsou dovážené do EU, 
a to v zájmu respektu vůči zemědělství 
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EU, včetně mimo jiné norem a požadavků 
v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a 
kvality potravin, zdraví, přípravků na 
ochranu rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat a dalších norem a 
požadavků přijatých v souvislosti s 
dosažením cílů Zelené dohody pro Evropu 
a cílů udržitelného rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 524
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Christophe Hansen, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že umožnění inovací je 
klíčem k tomu, aby se přispělo k dosažení 
cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, a vyzývá k vytvoření 
regulačního prostředí a pobídek v celém 
dodavatelském řetězci, aby se zajistily co 
nejlepší technologie, které povedou ke 
změnám, např. inovace v oblasti šlechtění 
rostlin a také nové a neustále se vyvíjející 
šlechtitelské postupy, které mohou rozšířit 
soubor nástrojů zemědělců, učinit obaly a 
dopravu udržitelnějšími, posilovat 
oběhové hospodářství a zvýšit odolnost 
produkce potravin vůči tlakům změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že cíle udržitelného 
rozvoje představují pro Evropskou unii 
relevantní rámec pro soudržné a 
systémové začlenění svých 
environmentálních, sociálních a 
hospodářských cílů a umožňují 
vypracování průřezových politik, které 
lépe odrážejí vazby mezi jednotlivými cíli 
politiky, zejména cíli souvisejícími s 
produkcí potravin, jako je společná 
zemědělská a rybářská politika, aby lépe 
odrážely vazbu mezi pevninou a mořem;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby byla v zájmu 
účinného dosažení cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí a aby se zabránilo 
přemístění výroby Společenství do třetích 
zemí, řešena otázka udržitelnosti v jejích 
sociálních, environmentálních a 
ekonomických aspektech s přihlédnutím k 
realitě, v níž působí různí aktéři v rámci 
potravinového řetězce, tedy ke světovému 
trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 527
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby byla v zájmu 
účinného dosažení cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí a aby se zabránilo 
přemístění výroby Společenství do třetích 
zemí, řešena otázka udržitelnosti v jejích 
sociálních, environmentálních a 
ekonomických aspektech s přihlédnutím k 
realitě, v níž působí různí aktéři v rámci 
potravinového řetězce, tedy ke světovému 
trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 528
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam 
koordinovaného provádění cílů strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ s cíli 
strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a také význam 
harmonizovaného, koordinovaného a 
komplexního přístupu mezi různými 
politikami, jakož i vnitrostátními a 
unijními mechanismy při posilování 
potravinového systému a rozvoje venkova, 
neboť v opačném případě budou účinky 
omezené a nedostatečné;

Or. sl

Pozměňovací návrh 529
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje však politování nad tím, 
že nová strategie navržená Evropskou 
komisí se zaměřuje pouze na 
environmentální a zdravotní aspekty, aniž 
by byla věnována pozornost potřebě 
zajistit hospodářskou a sociální 
udržitelnost v celém potravinovém řetězci; 
je přesvědčen, že sociálně-ekonomická 
prosperita různých dotčených odvětví by 
zaručila úspěch této strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. podporuje vizi Evropské komise 
týkající se Zelené dohody pro Evropu 
jakožto nové evropské strategie růstu; 
uznává význam a nezbytnost rozsáhlého a 
konkurenceschopného zemědělského a 
potravinářského odvětví coby 
poskytovatele pracovních míst, 
hospodářské činnosti a udržitelných 
potravin, zejména ve venkovských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos 
Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že příspěvek ke 
zmírňování změny klimatu a 
životaschopnost evropského modelu 
zemědělství, jakož i odolné dodávky 
udržitelných a bezpečných potravin se 
vzájemně nevylučují a lze jich dosáhnout 
vyváženým a fakticky podloženým 
přístupem;

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. s velkým znepokojením bere na 
vědomí výsledky nedávného vědeckého 
posouzení kumulativních účinků strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti ze strany 
ekonomické výzkumné služby Ministerstva 
zemědělství ve Spojených státech1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G Baquedano a 
Sara G Scott; listopad 2020; Economic 
and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm-to-
Fork and Biodiversity Strategies (Dopady 
snížení zemědělských vstupů vlivem 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie v oblasti biologické rozmanitosti 
v rámci Zelené dohody pro Evropu z 
hospodářského hlediska a z hlediska 
potravinového zabezpečení), EB-30, 
ekonomická výzkumná služba 
Ministerstva zemědělství ve Spojených 
státech.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 533
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že podpora SZP 
určená mladým a novým zemědělcům by 
měla být lépe posílena podporováním 
politických iniciativ na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, podnikání a 
digitalizace, zejména ve venkovských, 
okrajových a řídce osídlených oblastech;

Or. en

 Pozměňovací návrh 534
Veronika Vrecionová

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1 a. připomíná, že základním úkolem 
zemědělství je produkce potravin a 
zajištění potravinové bezpečnosti pro 
všechny obyvatele členských států. Žádné 
z přijímaných regulačních opatření nesmí 
být v rozporu s tímto cílem a ohrozit tak 
výživu občanů EU.

Or. cs

Pozměňovací návrh 535
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k provedení posouzení 
dopadů každého jednotlivého stanoveného 
cíle v rámci strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ s cílem zajistit, aby každé 
stanovené opatření samo o sobě 
zajišťovalo udržitelný, spravedlivý a 
odolný potravinový systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. naléhavě žádá Komisi, aby 
provedla posouzení kumulativního 
dopadu strategie s cílem ověřit její 
environmentální, ekonomickou a sociální 
udržitelnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 537
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. naléhavě žádá Komisi, aby 
provedla posouzení kumulativního 
dopadu strategie s cílem ověřit její 
environmentální, ekonomickou a sociální 
udržitelnost;
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Or. it

Pozměňovací návrh 538
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby ústředním 
bodem této strategie učinila udržitelnost 
nejen environmentální, ale také 
ekonomickou a sociální. Žádá, aby se 
vyvarovala apriorních soudů, které 
neberou v úvahu, že ve skutečnosti má 
každý sektor víceméně udržitelné výrobní 
metody;

Or. it

Pozměňovací návrh 539
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že veškerá posouzení 
dopadů ze strany Komise by měla 
zahrnovat náklady vyplývající z nečinnosti 
a důkladné posouzení dopadů na životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení



PE680.919v01-00 36/270 AM\1224068CS.docx

CS

Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že všechny cíle a 
obsah strategie musí vycházet z vědeckých 
údajů a musí zohledňovat dosavadní úsilí 
jednotlivých členských států s ohledem na 
navrhované cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 541
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že všechny cíle a 
obsah strategie musí vycházet z vědeckých 
údajů a musí zohledňovat dosavadní úsilí 
jednotlivých členských států s ohledem na 
navrhované cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 542
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. požaduje, aby všechny cíle a obsah 
strategie byly založeny na vědeckých 
důkazech;

Or. it
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Pozměňovací návrh 543
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Eric 
Andrieu, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria 
Noichl, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vítá návrh Komise na vypracování 
pohotovostního plánu pro zajištění 
dodávek potravin a zabezpečení potravin s 
cílem koordinovat společnou evropskou 
reakci na krize, které mají dopad na 
potravinové systémy; trvá na tom, že je 
třeba zaujmout preventivní přístup, aby se 
zabránilo panickým pohybům a 
nepřiměřeným reakcím ze strany lidí, 
podniků nebo členských států; domnívá 
se, že to bude přiměřená reakce na 
rostoucí očekávání týkající se zabezpečení 
potravin, která mají být řešena na 
evropské úrovni; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby uvažovala o strategických otázkách 
týkajících se potravinových zásob 
způsobem, jakým uvažuje o strategických 
zásobách ropy v celé Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že nová reforma 
společné zemědělské politiky je v souladu 
s novou strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, a zdůrazňuje již vynaložené 
úsilí mnoha evropských zemědělců, aby 
byli udržitelnější a snížili svůj dopad na 
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klima a životní prostředí; vítá zavedení 
nových posílených opatření v oblasti 
životního prostředí do nové reformy a 
zachování intervencí, které přispívají ke 
zlepšení udržitelnosti zemědělství, včetně 
podpory oblastí s přírodními omezeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. sledování cílů Zelené dohody pro 
Evropu a cílů udržitelného rozvoje ze 
strany EU nesmí vést například k tomu, že 
bude z EU v důsledku zatížení ochranou 
životního prostředí vytlačena domácí 
zemědělská produkce, přičemž se zvýší 
dovoz zemědělských produktů s nižším 
standardem ochrany; požadavky na 
přístup na společný trh Evropské unie by 
naopak měly sloužit k podpoře cílů Zelené 
dohody pro Evropu a cílů udržitelného 
rozvoje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 546
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise 
poskytla včasné pokyny, pokud jde o 
začlenění obsahu strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ do národních 
strategických plánů SZP, zejména 
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vzhledem k tomu, že tyto plány jsou 
nejdůležitějším finančním mechanismem 
pro dosažení cílů této strategie; poukazuje 
na to, že výše uvedené pokyny poskytnuté 
Komisí nesmí nahradit legislativní rámec 
požadovaný nařízením o strategických 
plánech SZP;

Or. sl

Pozměňovací návrh 547
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. naléhavě žádá Komisi, aby 
provedla posouzení kumulativního 
dopadu strategie s cílem ověřit její 
environmentální, ekonomickou a sociální 
udržitelnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 548
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Eric Andrieu, Isabel Carvalhais, 
Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
začlenila otázky potravinové pomoci do 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
neboť 33 milionů Evropanů trpí 
nedostatkem potravin, zejména rodiče 
samoživitelé a studenti, a sociální a 
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hospodářské důsledky pandemie toto číslo 
zvýší; uznává jedinečnou úlohu sdružení 
pro potravinovou pomoc v celé Evropské 
unii, která je třeba více podporovat 
vzhledem k rostoucímu počtu lidí, kteří 
pomoc potřebují; domnívá se, že odolnost 
našeho potravinového systému musí 
posílit propojení mezi potravinovými 
politikami a zemědělskou politikou na 
všech úrovních od místní až po evropskou 
úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. domnívá se, že Evropská unie 
sama o sobě nemůže účinně bojovat proti 
změně klimatu bez spolupráce třetích 
zemí; proto je nezbytné přijmout opatření 
na mezinárodní úrovni, aby se evropské 
normy v oblasti životního prostředí a 
zdraví rozšířily i na zbytek světa; 
zdůrazňuje, že je třeba ve všech 
obchodních dohodách zavést reciprocitu, 
pokud jde o bezpečnost potravin a životní 
prostředí, a také právní ustanovení na 
úrovni EU, která by zakázala dovoz z 
odlesněných oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. zdůrazňuje význam inkluzivního 
přístupu ke strategii, který musí 
zohledňovat všechny politiky EU, jako je 
SZP, obchodní či rybářská politika a 
politika vnitřního trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 551
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1e. vyzývá Komisi, aby ústředním 
bodem této strategie učinila udržitelnost 
nejen environmentální, ale také 
ekonomickou a sociální; žádá tedy, aby se 
vyvarovala apriorních soudů, které 
neberou v úvahu, že ve skutečnosti má 
každý sektor víceméně udržitelné výrobní 
metody; domnívá se, že útok na živočišné 
bílkoviny, u nichž Komise doufá ve 
snížení výroby, je neopodstatněný; vyzývá 
proto Komisi, aby své regulační 
rozhodnutí založila na vědeckých 
poznatcích a zdůraznila, že vyvážená 
strava by měla zahrnovat všechny 
potraviny; připomíná se, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí být 
procesem, který vyžaduje pečlivou analýzu 
dopadů, pevné vědecké základy, měřené, 
progresivní a neustálé kroky, bez náhlých 
skoků, které by mohly neopodstatněně 
ohrozit celá odvětví národního 
hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 552
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Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. vyzývá Komisi, aby zvážila 
pluralitu pozic evropských spotřebitelů; 
zdůrazňuje, že produkty a marketingové 
kampaně jsou zaměřeny na aktivaci 
určitých nákupních mechanismů 
založených na osobnosti a na potřebách 
různých skupin spotřebitelů; připomíná 
Komisi, že všechny typy spotřebitelů mají 
právo na přiměřené zastoupení, zejména 
pokud se používají veřejné prostředky;

Or. it

Pozměňovací návrh 553
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. naléhavě vyzývá Komisi, aby se 
rovněž zaměřila na význam místa při 
formulování opatření, která tuto strategii 
uvedou do života; ačkoli je nezbytné 
reformovat náš potravinový systém tak, 
aby byl v souladu s našimi cíli v oblasti 
klimatu, musíme mít na paměti, že naše 
potraviny jsou naší kulturou a dědictvím a 
že prostřednictvím těchto reforem je třeba 
podporovat ty, kdo jej produkují; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby reformy prováděla 
způsobem, který je citlivý vůči naší sdílené 
a rozmanité historii a který bude 
respektovat různou zeměpisnou realitu v 
rámci Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 554
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. požaduje, aby byla v zájmu 
účinného dosažení cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí a aby se zabránilo 
přemístění výroby Společenství do třetích 
zemí, řešena otázka udržitelnosti v jejích 
sociálních, environmentálních a 
ekonomických aspektech s přihlédnutím k 
realitě, v níž působí různí aktéři v rámci 
potravinového řetězce, tedy ke světovému 
trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 555
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření zaměřená na změnu systému, 
například zaměřením se na inovativní 
systém správy a řízení, a neuplatňovala 
pouze technický přístup, který nemůže 
nabídnout skutečné řešení různých 
otázek, jež mají dopad na toto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Rob Rooken
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy, jejichž 
cílem by mělo být zachování 
potravinového zabezpečení a dodávek 
potravin v Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Sylvia Limmer
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. bere na vědomí oznámení návrhu, 
který byl posouzen z hlediska jeho dopadu, 
na vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vybízí 
Komisi, aby zajistila soulad mezi 
stávajícími a plánovanými politikami na 
úrovni EU, a to při zohlednění platných 
právních předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 558
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení vědecky 
podloženého návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
environmentálně, sociálně a ekonomicky 
udržitelné společné politiky v oblasti 
potravin, která bude v souladu se 
Smlouvami EU, Zelenou dohodou pro 
Evropu a cíli v oblasti klimatu, biologické 
rozmanitosti a zdraví a dalšími politickými 
cíli a mezinárodními závazky, jako jsou 
cíle udržitelného rozvoje, a to v rámci 
možností planety na základě 
harmonizovaných, srovnatelných a 
jednotných ukazatelů, které se použijí v 
rámci činností Unie, finančních nástrojů 
a regulačních iniciativ, které jsou v 
souladu s harmonizovaným hodnocením 
životního cyklu a metodikami 
započítávání přírodního kapitálu, s cílem 
dosáhnout smysluplného 
environmentálního a širšího dopadu na 
udržitelnost a snížit zbytečnou 
administrativní zátěž, v zájmu snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala nejpozději do roku 
2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění dlouhodobého 
potravinového zabezpečení, včetně 
dostupnosti, přístupu, používání a 
stability, v podmínkách změny klimatu a 
úbytku biologické rozmanitosti, přičemž by 
stála v čele globální transformace směrem 
k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to  
prostřednictvím sjednocení všech 
legislativních i nelegislativních iniciativ v 
rámci nového legislativního rámce pro 
potravinové systémy, aby byli všichni 
aktéři v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
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vycházející z realistických a 
transparentních cílů, jež budou vědecky 
podloženy; zdůrazňuje potřebu naléhavé a 
odvážné politiky a legislativních změn v 
souvislosti s rozsáhlými vědeckými důkazy 
o neudržitelnosti stávajícího 
potravinového systému a vyšších 
nákladech na nečinnost; navrhuje, aby 
byly vzaty v úvahu příslušné výchozí 
hodnoty a pokrok dosažený v každém 
z členských států, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
integrované společné politiky v oblasti 
potravin zaměřené na snižování 
environmentální, vodní a klimatické stopy 
– včetně snižování negativních dopadů na 
biologickou rozmanitost a zdraví a dobré 
životní podmínky lidí a zvířat – 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem s 
nulovým znečištěním a posílila svou 
dlouhodobou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu, zhoršování životního 
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multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

prostředí a úbytku biologické rozmanitosti, 
přičemž by stála v čele globální 
transformace směrem k udržitelnosti „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ na základě 
zásad FAO v oblasti agroekologie a práva 
na potraviny stanoveného OSN, a to při 
zajištění posílení politické soudržnosti 
všech legislativních a nelegislativních 
aktů, aby byli všichni aktéři v evropském 
potravinovém systému schopni rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů; 
zdůrazňuje potřebu naléhavé a odvážné 
politiky a legislativních změn v souvislosti 
s rozsáhlými vědeckými důkazy o 
neudržitelnosti stávajícího potravinového 
systému a vyšších nákladech na 
nečinnost; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu, jakož i environmentální, 
sociální (včetně zdravotních) a 
hospodářské aspekty udržitelnosti; vyzývá 
k tomu, aby tento legislativní návrh plně 
zohledňoval dobré životní podmínky 
hospodářských zvířat, neboť je to 
nedílnou součástí udržitelnosti potravin; 
doporučuje, aby zahrnoval také opatření, 
která by podnítila přijetí přísnějších 
norem pro dobré životní podmínky zvířat, 
snížení množství hospodářských zvířat a 
intenzity chovu a současně zvýšila 
produkci a spotřebu rostlinných 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; zdůrazňuje, že tento 
návrh bude mít zásadní význam pro 
umožnění integrace a sladění politik na 
úrovni EU s cílem usnadnit přechod k 
udržitelným potravinovým systémům; 
vyzývá Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU a jeho 
negativních dopadů v oblasti veřejného 
zdraví s cílem zajistit, aby se Evropa stala 
do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem, a zlepšit pracovní 
podmínky a podmínky zaměstnávání v 
celém potravinovém hodnotovém řetězci a 
posílit jeho environmentální odolnost s 
cílem zajistit střednědobé a dlouhodobé 
potravinové zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; zdůrazňuje, že 
zachování a posílení biologické 
rozmanitosti má zásadní význam pro 
zabezpečení potravin v EU i ve světě a že 
musí být zaručen soulad se strategií EU v 
oblasti biologické rozmanitosti, včetně 
příspěvku sítě Natura 2000 a chráněných 
mořských oblastí na podporu zdravé 
produkce potravin; zdůrazňuje potřebu 
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naléhavé a odvážné politiky a 
legislativních změn v souvislosti s 
rozsáhlými vědeckými důkazy o 
neudržitelnosti stávajícího potravinového 
systému a vyšších nákladech na 
nečinnost; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
prvovýroby, zpracování, uvádění na trh, 
distribuce, pohostinství a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 

2. vítá oznámení návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy, avšak připomíná 
však potřebu jeho posouzení z hlediska 
jeho dopadu, pokud jde o jeho dlouhodobé 
účinky na produktivitu, sociálně-
ekonomické důsledky a ceny potravin; 
zdůrazňuje, že tato studie dopadu musí 
zohledňovat kumulativní účinky různých 
iniciativ strategie; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU s cílem přispět k zajištění, aby se 
Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
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předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami – zejména obchodní politikou a 
politikou hospodářské soutěže – 
zohledněním platných právních předpisů, 
aby byli všichni aktéři v evropském 
potravinovém systému schopni rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických, transparentních a z 
hlediska metody výpočtu odůvodnitelných 
cílů; navrhuje, aby byly vzaty v úvahu 
příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu; zdůrazňuje, že je důležité 
prosazovat evropský potravinářský model 
a propagovat ho na celosvětové úrovni 
díky naší obchodní politice a zároveň 
chránit naše zemědělce před jakoukoli 
nekalou soutěží s produkty, které 
nesplňují naše normy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 562
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby předložila posouzení dopadů, 
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k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

které bude analyzovat jak náklady na 
opatření, tak nečinnost z hlediska 
bezprostředního a dlouhodobého dopadu 
na životní prostředí, lidské zdraví a 
celkovou udržitelnost; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU a jeho negativních dopadů v oblasti 
veřejného zdraví s cílem zajistit, aby se 
Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem s 
nulovým znečištěním, aby se potravinový 
systém přizpůsobil možnostem planety,  a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství a 
agroekologie, a to za současného zajištění 
souladu mezi politikami zohledněním 
platných právních předpisů, aby byli 
všichni aktéři v evropském potravinovém 
systému schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba zajistit, aby celé potravinové a 
nápojové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu 
přispívaly k provádění těchto cílů a cílů v 
oblasti snižování; vítá cíl Komise zajistit, 
aby měl celý potravinový řetězec neutrální 
nebo pozitivní dopad na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Michal Wiezik
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu, který byl posouzen 
z hlediska jeho dopadu, na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy, který se zaměří na 
nečinnost jako na jedno z těžišť tohoto 
hodnocení; vyzývá Komisi, aby tento 
návrh využila k vymezení ucelené společné 
politiky v oblasti potravin zaměřené na 
snižování environmentální a klimatické 
stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
s nulovým znečištěním a posílila svou 
odolnost ohledně dlouhodobého zajištění 
potravinového zabezpečení a respektování 
možností planety v podmínkách změny 
klimatu, úbytku biologické rozmanitosti a 
radikálně změněných biochemických 
cyklů dusíku a fosforu, přičemž by stála v 
čele globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásad ekologické a 
agroekologické produkce, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných – a 
případě přepracovaných a reformovaných 
– právních předpisů a strategických 
iniciativ, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
přispívající k tomuto přechodu; navrhuje, 
aby byly vzaty v úvahu příslušné výchozí 
hodnoty a pokrok dosažený v každém 
z členských států, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu; zdůrazňuje 
potřebu naléhavé a odvážné politiky a 
legislativních změn v souvislosti s 
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rozsáhlými vědeckými důkazy o 
neudržitelnosti současného potravinového 
systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové řetězce; vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise nepřijala 
závazek ohledně komplexní a 
kombinované analýzy dopadů cílů 
strategie na zemědělsko-potravinářské 
odvětví; vyzývá Komisi k předložení 
komplexní a ucelené studie dopadů, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy systému potravinového 
řetězce EU s cílem zajistit, aby se Evropa 
stala do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem a posílila svou 
odolnost ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
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zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

pokrok dosažený v každém z členských 
států – a to při stanovení ambicióznějších 
cílů pro ty členské státy, které dosud 
nedosáhly dostatečného pokroku –, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly do závazných cílů v 
rámci cílů strategie zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 



PE680.919v01-00 56/270 AM\1224068CS.docx

CS

vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států a aby byly stanoveny ambicióznější 
cíle pro ty členské státy, které dosud 
dostatečně nesnižovaly používání 
chemických pesticidů, antimikrobiálních 
látek a hnojiv, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu; žádá Komisi, 
aby provedla posouzení kumulativního 
dopadu strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, které může pomoci při 
rozhodování o nejlepších možnostech 
politiky pro další postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 

2. bere na vědomí oznámení návrhu, 
který byl posouzen z hlediska jeho dopadu 
na základě vědeckých údajů a 
realistických odhadů, které definují 
environmentální, sociální a ekonomický 
dopad strategie na zemědělce, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné zemědělsko-potravinářské 
systémy; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
využila k vymezení politiky v oblasti 
potravin odpovídající požadavkům 
spotřebitelů a zaměřené na další snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala v přiměřené lhůtě, 
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globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

která bude stanovena po předložení 
posouzení dopadu, prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem a posílila svou 
odolnost ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví udržitelného z 
environmentálního, sociálního a 
ekonomického hlediska, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 567
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 

2. vyzývá Komisi, aby předtím, než 
navrhne jakékoli cíle pro provedení 
komplexního posouzení dopadů všech 
strategií v kombinaci s individuálními i 
kumulativními dopady na sociální a 
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k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

hospodářskou udržitelnost zemědělství v 
EU, generační obměnu, zabezpečení 
potravin a ceny a potenciální rizika 
přesunu ztráty biologické rozmanitosti do 
zahraničí prostřednictvím nahrazení 
místní zemědělské produkce dovozem; 
vyzývá Komisi, aby toto posouzení 
dopadu využila k analýze ucelené společné 
politiky v oblasti potravin zaměřené na 
snižování environmentální a klimatické 
stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
a posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU, jakož i jeho negativních dopadů na 
veřejné zdraví, aby se Evropa stala do roku 
2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost, 
zajistila dlouhodobé potravinové 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti a stála v 
čele globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady zásad FAO 
v oblasti agroekologie a práva na 
potraviny stanoveného OSN, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných 
legislativních i nelegislativních právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni dlouhodobého plánování 
vycházejícího z realistických a 
transparentních cílů; zdůrazňuje potřebu 
naléhavé a odvážné politiky a 
legislativních změn v souvislosti s 
rozsáhlými vědeckými důkazy o 
neudržitelnosti stávajícího potravinového 
systému a vyšších nákladech na 
nečinnost; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty v každém 
z členských států a dosažený pokrok, 
zatímco se bude zároveň podporovat a 
vyměňovat know-how a osvědčené postupy 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
výroby, zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 569
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby jakékoli hodnocení strategie 
uceleně a systematicky zohledňovalo 
kumulativní dopad všech opatření 
plánovaných v rámci celého 
potravinového řetězce, spíše než aby se 
zaměřovalo na individuální cíle, a aby se 
rovněž zabývalo dopady na všechny tři 
pilíře udržitelnosti; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
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zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu a jenž se 
bude opírat o důkazy, na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU a jeho negativních dopadů na veřejné 
zdraví s cílem zajistit, aby se Evropa stala 
do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem a posílila svou 
odolnost ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásad FAO v 
oblasti agroekologie a práva na potraviny 
stanoveného OSN, a to za současného 
zajištění souladu mezi politikami 
zohledněním platných právních předpisů, 
aby byli všichni aktéři v evropském 
potravinovém systému schopni rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů; 
zdůrazňuje potřebu včasné a rozhodné 
politiky a legislativních změn v souvislosti 
s rozsáhlými vědeckými důkazy o 
neudržitelnosti stávajícího potravinového 
systému a vyšších nákladech na 
nečinnost; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
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maloobchodu; dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how, inovace a osvědčených 
postupů mezi členskými státy; zdůrazňuje, 
že je potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy, který bude 
připraven na ekologickou a digitální 
transformaci; vyzývá Komisi, aby tento 
návrh využila k vymezení ucelené a na 
budoucnost orientované společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni přihlížet k chování spotřebitelů v 
ekologickém a digitálním věku, včetně 
rostoucího segmentu potravin 
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států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

prodávaných on-line, a rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů; 
navrhuje, aby byly vzaty v úvahu příslušné 
výchozí hodnoty a pokrok dosažený 
v každém z členských států, zatímco se 
bude zároveň podporovat výměna know-
how a osvědčených postupů mezi 
členskými státy, jakož i potřeba 
poskytnout další zdroje k dosažení 
stanovených cílů; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila ke 
zlepšení komunikace se spotřebiteli o 
příspěvku zemědělství k zabezpečení 
potravin a životnímu prostředí; žádá 
o vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na zvýšení 
rentability zemědělské činnosti a snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
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předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů, a to při zajištění 
správného uplatňování zásady 
subsidiarity; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. es

Pozměňovací návrh 573
Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
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udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byl zahrnut celý potravinový 
dodavatelský řetězec, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu; 
vyzývá ke strukturovanému dialogu mezi 
Komisí, Evropským parlamentem, 
členskými státy a zúčastněnými stranami v 
potravinářském systému s cílem projednat 
nedostatky, příležitosti, výzvy a 
kompromisy v oblasti rozvoje a provádění 
ucelené společné politiky EU v oblasti 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos 
Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy, které by 
měly být založeny na transparentních 
údajích a zohledňovat nejnovější vědecké 
poznatky; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
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environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

využila k vymezení ucelené společné 
politiky v oblasti potravin, k níž přispívají 
všichni aktéři a která je zaměřena na 
snižování environmentální a klimatické 
stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
a posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního a konkurenceschopného 
odvětví zemědělství, a to za současného 
zajištění souladu mezi různými politikami 
a strategiemi EU zohledněním platných 
právních předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů, které reagují na 
racionální kritéria založená na nejlepších 
vědeckých poznatcích; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
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udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; za tímto účelem 
vyzývá k začlenění agroekologických 
postupů do zemědělství EU a vyzývá 
Komisi, aby stanovila cíl obhospodařovat 
do roku 2050 50 % zemědělské plochy EU 
prostřednictvím agroekologických 
systémů, včetně ekologického zemědělství; 
navrhuje, aby byly vzaty v úvahu příslušné 
výchozí hodnoty a pokrok dosažený 
v každém z členských států, zatímco se 
bude zároveň podporovat výměna know-
how a osvědčených postupů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby byly zahrnuty celé potravinové a 
nápojové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni zůstat ve vzájemném propojení a 
rozvíjet dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů, aby 
byly spotřebitelům poskytovány kvalitní 
produkty; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce s důrazem 
na zachování, výrobu a prodej tradičních 
výrobků z venkovských a odlehlých oblastí 
s cílem podpořit malé výrobce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 577
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
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Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního a rozmanitého odvětví 
zemědělství, a to za současného zajištění 
souladu mezi politikami zohledněním 
platných právních předpisů, aby byli 
všichni aktéři v evropském potravinovém 
systému schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; trvá na tom, že 
rámec musí být dostatečně flexibilní, aby 
dokázal přizpůsobit cíle a opatření 
specifickým potřebám a podmínkám 
členských států a regionů, čehož nelze 
dosáhnout univerzálním přístupem; 
zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 578
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu, které musí přispívat 
přiměřeně k jejich vyjednávací síle vůči 
ostatním zúčastněným stranám v 
potravinářském odvětví a k hodnotě, která 
na ně v rámci potravinového řetězce 
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připadá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 579
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU a jeho negativních dopadů na veřejné 
zdraví s cílem zajistit, aby se Evropa stala 
do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem s nulovým 
znečištěním a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných 
legislativních i nelegislativních aktů, 
včetně strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a cíle EU 
dosáhnout klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050, aby byli všichni 
aktéři v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
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maloobchodu; mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin a dalších zemědělských 
produktů zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
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potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

mezi členskými státy, a to při zajištění – z 
finančního hlediska – představení těchto 
postupů v co největším počtu úředních 
jazyků EU; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
byly zahrnuty celé řetězce v oblasti 
potravin, nápojů a dalších zemědělských 
produktů, včetně zpracování, uvádění na 
trh, distribuce a maloobchodu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 581
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami a jejich soudržnosti 
zohledněním platných právních předpisů, 
aby byli všichni aktéři v evropském 
potravinovém systému schopni rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů 
SMART (konkrétní, měřitelné, 
dosažitelné, realistické a časově 
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států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

ohraničené); navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy a potřeba, aby 
inovace reagovaly na budoucí výzvy; 
zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu, a poukazuje na 
to, že je třeba, aby jednotliví aktéři v 
potravinovém řetězci nesli sdílenou 
odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné zemědělsko-potravinářské 
systémy; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
využila k vymezení ucelené společné 
politiky v oblasti potravin zaměřené na 
snižování environmentální a klimatické 
stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
a posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství 
udržitelného z environmentálního, 
sociálního a ekonomického hlediska, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
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v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 583
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené a integrované 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU s cílem zajistit, aby se Evropa stala do 
roku 2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem – a to i po započtení emisí, 
které souvisejí s evropskou produkcí a 
spotřebou potravin, ale vznikají mimo 
Evropu – a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
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za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ prostřednictvím posílené 
politické soudržnosti, aby byli všichni 
aktéři v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; připomíná, že 
ekologická transformace v produkci 
potravin by mohla přinést výhody pro 
prvovýrobce, životní prostředí i společnost 
jako celek; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
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udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu; dále zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit systém snižování emisí 
skleníkových plynů v potravinářském a 
maloobchodním odvětví s cílem zajistit 
klimaticky neutrální potravinové řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 

2. bere na vědomí oznámení 
přípravného návrhu, který byl posouzen 
z hlediska jeho dopadu, na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vyhodnocení 
účinnosti evropského přístupu k 
udržitelnosti a potravinové soběstačnosti, 
které provede společně s ostatními 
institucemi EU a aktéry v rámci 
zemědělsko-potravinářského řetězce, 
s cílem zajistit, aby se Evropa stala do roku 
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potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení a kvantity a kvality potravin 
v podmínkách změny klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že ve 
fázi transformace energetiky je důležité 
zajistit odpovídající nástroje na podporu 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických, dosažitelných a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 586
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin soustředěné na silné 
partnerství se zemědělci a zaměřené na 
snižování environmentální a klimatické 
stopy potravinového systému EU s cílem 
zajistit, aby se Evropa stala do roku 2050 
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posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

prvním klimaticky neutrálním kontinentem 
a posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu, jako způsob, jak zajistit, aby 
zátěž spojenou s uskutečněním této velmi 
potřebné transformace nenesli pouze 
zemědělci;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
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potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem, zlepšit 
úroveň zaměstnanosti a pracovních 
podmínek v celém výrobním řetězci a 
posílit její odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení a kvantity a 
kvality potravin v podmínkách změny 
klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, 
přičemž by stála v čele globální 
transformace směrem k udržitelnosti „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ na základě 
zásady multifunkčního zemědělsko-
potravinářského odvětví, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických, dosažitelných, 
sledovatelných a transparentních cílů; 
navrhuje, aby byly vzaty v úvahu příslušné 
výchozí hodnoty a pokrok dosažený 
v každém z členských států, zatímco se 
bude zároveň podporovat výměna know-
how a osvědčených postupů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby byly zahrnuty celé potravinové a 
nápojové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu;

Or. it

Pozměňovací návrh 588
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelnější potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila k 
vyváženému a realistickému vymezení 
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v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

ucelené společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU, aniž by ohrozila udržitelnost 
zemědělského odvětví, s cílem zajistit, aby 
se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států a jeho regionech s ohledem na dané 
zvláštnosti, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 589
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
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Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu; dále se domnívá, že je 
nezbytné posoudit, zda jsou stávající 
legislativní nástroje dostatečné k dosažení 
těchto cílů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 590
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 2. bere na vědomí oznámení návrhu, 
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posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

který byl posouzen z hlediska jeho dopadu, 
na vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení politiky v oblasti potravin 
odpovídající požadavkům spotřebitelů a 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU s cílem zajistit, aby se Evropa stala do 
roku 2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení a kvantity a kvality potravin 
v podmínkách změny klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti, přičemž by stála v 
čele globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických, dosažitelných a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, skladování, 
dopravy, distribuce a maloobchodu, 
likvidace, recyklace druhotných 
materiálů;

Or. it

Pozměňovací návrh 591
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k  
hospodářské, environmentální a sociální 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na velkoobchodní a 
maloobchodní trh, skladování, dopravy a 
logistiky, likvidace a recyklace druhotných 
surovin;

Or. it

Pozměňovací návrh 592
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
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Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, skladování, 
dopravy, distribuce a maloobchodu, 
likvidace, recyklace druhotných 
materiálů;

Or. it

Pozměňovací návrh 593
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
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Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Simona 
Bonafè, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené a integrované 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU s cílem zajistit, aby se Evropa stala do 
roku 2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost 
ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
výroby, zpracování, uvádění na trh, 
přepravy, distribuce a maloobchodu, jakož 
i environmentální, sociální (včetně 
zdravotních) a hospodářské aspekty 
udržitelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 594
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi cíli 
stanovenými ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a SZP, obchodní politice EU, 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti a dalších souvisejících 
politikách EU zohledněním platných 
právních předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 595
Silvia Modig

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním a revizí platných 
právních předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné zabývat se zmírňováním 
změny klimatu i přizpůsobováním se této 
změně v zemědělském odvětví v 
EU; navrhuje, aby byly vzaty v úvahu 
příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
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zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelnější potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila k 
vyváženému a realistickému vymezení 
ucelené společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU, aniž by ohrozila udržitelnost 
zemědělského odvětví, s cílem zajistit, aby 
se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států a jeho regionech s ohledem na dané 
zvláštnosti, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů; zdůrazňuje, že je 
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maloobchodu; potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 597
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby zohlednit celé potravinové a 
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potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

nápojové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu, 
a zdanit výrobu potravin a nápojů v rámci 
systému snižování emisí, aby se v roce 
2040 dosáhlo klimaticky neutrálních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství a 
zajištění úplného provedení zásady 
inovací s cílem dosáhnout budoucího 
technologického pokroku, a to za 
současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
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mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti a aby bylo zajištěno 
udržitelné živobytí pro prvovýrobce, kteří 
stále zaostávají v příjmech, přičemž by 
stála v čele globální transformace směrem 
k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
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vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU a jeho 
negativních dopadů na veřejné zdraví 
s cílem zajistit, aby se Evropa stala do roku 
2050 prvním klimaticky neutrálním 
kontinentem a posílila svou odolnost 
ohledně dlouhodobého zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami – zejména se strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030 – zohledněním platných právních 
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transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na zlepšování 
životních podmínek zvířat a snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU, jakož i na to, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem; vybízí 
Komisi, aby tento návrh využila k zajištění 
potravinového zabezpečení EU 
v podmínkách změny klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby stála v čele globální 
transformace směrem k udržitelnosti „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ na základě 
agroekologických postupů, ochrany 
dobrých životních podmínek zvířat, 
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předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

obnovy biologické rozmanitosti, přepravy 
masa/jatečně upravených těl a 
genetického materiálu namísto živých 
zvířat, spravedlivých příjmů zemědělců a 
plné transparentnosti a odpovědnosti vůči 
spotřebitelům; navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly do transformace 
potravinového systému zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Sunčana Glavak

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
bezpečného a cenově dostupného 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
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politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů, jichž bude dosaženo 
vyváženým přístupem založeným na vědě; 
navrhuje, aby byly vzaty v úvahu příslušné 
výchozí hodnoty a pokrok dosažený 
v každém z členských států, zatímco se 
bude zároveň podporovat výměna know-
how a osvědčených postupů mezi 
členskými státy; zdůrazňuje, že je potřeba, 
aby byly zahrnuty celé potravinové a 
nápojové řetězce, včetně zpracování, 
uvádění na trh, distribuce a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 

2. vítá oznámení na důkazech 
založeného návrhu na vytvoření 
legislativního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy; vyzývá Komisi, aby 
tento návrh využila k vymezení ucelené 
společné politiky v oblasti potravin 
zaměřené na snižování environmentální a 
klimatické stopy potravinového systému 
EU a jeho negativních dopadů na veřejné 
zdraví s cílem zajistit, aby se Evropa stala 
nejpozději do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem a posílila svou 
odolnost ohledně dlouhodobého zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
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za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zemědělské výroby, zpracování, uvádění na 
trh, distribuce a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
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za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

za současného zajištění souladu mezi 
politikami a jejich soudržnosti 
zohledněním platných právních předpisů, 
aby byli všichni aktéři v evropském 
potravinovém systému schopni rozvíjet 
dlouhodobé plány vycházející 
z realistických a transparentních cílů 
SMART (konkrétní, měřitelné, 
dosažitelné, realistické a časově 
ohraničené); navrhuje, aby byly vzaty v 
úvahu příslušné výchozí hodnoty a pokrok 
dosažený v každém z členských států, 
zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu a který 
měl zahrnovat náklady vyplývající z 
nečinnosti, na vytvoření legislativního 
rámce pro udržitelné potravinové systémy; 
vyzývá Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
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spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
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spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění vědecky 
podloženého přístupu k rozhodování a 
souladu mezi politikami zohledněním 
platných právních předpisů, aby byli 
všichni aktéři v evropském potravinovém 
systému schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
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spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce v rámci EU 
i mimo ni, včetně zpracování, uvádění na 
trh, distribuce a maloobchodu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 608
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou hospodářskou udržitelnost a 
odolnost ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 



PE680.919v01-00 102/270 AM\1224068CS.docx

CS

multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyjadřuje 
politování nad tím, že nebylo provedeno 
komplexní posouzení dopadů strategie, a 
vyzývá Komisi, aby toto posouzení 
provedla; vyzývá Komisi, aby tento návrh 
využila k vymezení ucelené společné 
politiky v oblasti potravin zaměřené 
na zajištění potravinového zabezpečení 
v podmínkách změny klimatu a úbytku 
biologické rozmanitosti, přičemž by stála v 
čele globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
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za současného zajištění souladu mezi 
politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené společné politiky 
v oblasti potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem zajistit, 
aby se Evropa stala do roku 2050 prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem a 
posílila svou odolnost ohledně zajištění 
potravinového zabezpečení v podmínkách 
změny klimatu a úbytku biologické 
rozmanitosti, přičemž by stála v čele 
globální transformace směrem k 
udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství, a to 
za současného zajištění souladu mezi 

2. vítá oznámení návrhu, který byl 
posouzen z hlediska jeho dopadu, na 
vytvoření legislativního rámce pro 
udržitelné potravinové systémy; vyzývá 
Komisi, aby tento návrh využila 
k vymezení ucelené strategie v oblasti 
potravin zaměřené na snižování 
environmentální a klimatické stopy 
potravinového systému EU s cílem posílit 
odolnost ohledně zajištění potravinového 
zabezpečení v podmínkách změny klimatu 
a úbytku biologické rozmanitosti, přičemž 
by stála v čele globální transformace 
směrem k udržitelnosti „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ na základě zásady 
multifunkčního odvětví zemědělství 
založeného na krátkých distribučních 
kanálech, a to za současného zajištění 
souladu mezi politikami zohledněním 
platných právních předpisů, aby byli 
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politikami zohledněním platných právních 
předpisů, aby byli všichni aktéři 
v evropském potravinovém systému 
schopni rozvíjet dlouhodobé plány 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v každém z členských 
států, zatímco se bude zároveň podporovat 
výměna know-how a osvědčených postupů 
mezi členskými státy; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby byly zahrnuty celé 
potravinové a nápojové řetězce, včetně 
zpracování, uvádění na trh, distribuce a 
maloobchodu;

všichni aktéři v evropském potravinovém 
systému schopni změnit své postupy 
vycházející z realistických a 
transparentních cílů; navrhuje, aby byly 
vzaty v úvahu zemědělské a potravinové 
zvláštnosti, ale také příslušné výchozí 
hodnoty a pokrok dosažený v každém 
z členských států, zatímco se bude zároveň 
podporovat výměna know-how a 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby byly 
zahrnuty celé potravinové a nápojové 
řetězce, včetně zpracování, uvádění na trh, 
distribuce a maloobchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam soudržnosti 
politik se stávajícími politikami EU a 
zejména mezi opatřeními plánovanými ve 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
společnou zemědělskou a rybářskou 
politikou, obchodní politikou EU, strategií 
biohospodářství EU a strategií EU v 
oblasti biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje proto, že Komise by měla opřít 
legislativní návrhy o nezávislá vědecká 
posouzení dopadu s přihlédnutím ke 
kumulativním účinkům a vyhodnotit 
stávající právní předpisy a účinnost jejich 
provádění a navrhnout opatření, která 
budou odpovídat přírodním podmínkám 
členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 612
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam odolného, 
prosperujícího a konkurenceschopného 
evropského potravinářského průmyslu; 
zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby 
evropští zemědělci a podniky byli dobře 
vybaveni k přechodu k udržitelnějším 
postupům a obchodním modelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že veškeré budoucí 
návrhy v rámci strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ musí být založeny na 
uceleném přístupu, který zohledňuje 
celkový přínos plánovaných iniciativ pro 
životní prostředí a klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že evropští zemědělci 
musí mít přístup k přiměřeným zdrojům a 
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nástrojům, aby výrazně zintenzivnili své 
úsilí o přispění k udržitelnějšímu 
potravinovému systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že evropští 
spotřebitelé, zemědělci a podniky mají 
zájem na úspěšném přechodu na 
udržitelnější potravinový systém; 
zdůrazňuje, že tento přechod může 
podpořit lepší informování zúčastněných 
stran a tržně orientované zemědělské 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. potvrzuje, že ambicióznější cíle 
udržitelnosti evropského potravinového 
systému nemusí a neměly by narušovat 
konkurenceschopnost evropských výrobců 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
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Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává, že neexistuje univerzální 
definice udržitelnosti, neboť tento pojem 
zahrnuje řadu pilířů, včetně klimatických 
a environmentálních aspektů, 
hospodářské životaschopnosti 
prvovýrobců a dalších subjektů v 
potravinovém řetězci, sociálních aspektů, 
jako jsou vyhlídky na zaměstnanost ve 
venkovských oblastech, cenová dostupnost 
potravin a veřejné zdraví, jakož i dobré 
životní podmínky zvířat; zdůrazňuje, že 
mezi různými pilíři existují kompromisy, 
které musí být řízeny na základě 
posuzování jejich hodnoty; vyzývá Komisi, 
aby podporovala společenský dialog o 
společném chápání udržitelnosti na cestě 
ke svému návrhu legislativního rámce pro 
udržitelný potravinový systém, který bude 
muset být v konečném důsledku založen 
na jednotném přístupu ke všem aspektům 
udržitelnosti;

Or. en

 Pozměňovací návrh 618
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 a. konstatuje, že schválená Společná 
zemědělská politika na období 2021-2027 
představuje posun směrem k 
udržitelnějšímu zemědělskému 
hospodaření; upozorňuje však, že jde o 
posun nedostatečný, pouze částečně řešící 
klíčové otázky, jako jsou zastropování 
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maximální výše dotace na jeden subjekt či 
vznik ekoschémat; zdůrazňuje, že 
z hlediska cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 
bude do budoucna třeba zajistit, že 
zemědělské dotace budou určeny pouze 
zemědělcům hospodařícím udržitelným 
způsobem, bez negativních vlivů na půdu, 
biodiverzitu, vodu a klima a s ohledem na 
dobré životní podmínky hospodářských 
zvířat;

Or. cs

Pozměňovací návrh 619
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k provedení posouzení 
dopadů s cílem zajistit, aby strategie 
neměla žádné nezamýšlené důsledky, 
například aby: neoslabovala 
životaschopnost ekologických producentů 
tím, že nasytí trh, což vyžaduje prémie, 
které by kompenzovaly snížení 
produktivity; nevedla k významnému 
snížení produkce potravin, což by ohrozilo 
potravinové zabezpečení; neusnadňovala 
nahrazení produkce z EU potravinami 
vyrobenými ve třetích zemích s nižšími 
standardy; nevedla ke ztrátě celosvětové 
biologické rozmanitosti usnadněním 
odlesňování s cílem uspokojit potřeby EU 
v oblasti potravin; nevedla k problémům v 
oblasti biologické bezpečnosti 
vyplývajícím ze snížení účinné ochrany 
proti škůdcům a nákazám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 620
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje Komisi, že reforma 
správy směřující ke skutečné a rovné 
účasti všech zúčastněných stran, včetně 
občanů, je základem úspěšného 
provádění; žádá, aby byly zavedeny 
mechanismy pro systematickou 
koordinaci, provádění politik, 
monitorování a prosazování nového 
rámce pro udržitelné potravinové systémy, 
přičemž je třeba klást důraz na sdílení 
postupů a učení na úrovni EU v oblasti 
místních a územních potravinových 
iniciativ, včetně městských a regionálních 
potravinových politik; trvá na tom, že je 
důležité, aby členské státy a Evropský 
parlament plně přijaly strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
veškeré možné legislativní iniciativy EU a 
členských států by měly být předmětem 
důkladného vědeckého posouzení dopadů; 
zdůrazňuje, že Komise by měla založit 
legislativní návrhy na předchozích 
vědecky podložených posouzeních 
dopadů, která popíší metody výpočtu cílů, 
jakož i výchozí body a referenční období 
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každého individuálního cíle, a to po 
důkladné konzultaci s členskými státy; 
zdůrazňuje, že je třeba zohlednit 
kumulativní účinky legislativních návrhů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 622
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Simona Bonafè, Estrella Durá 
Ferrandis, Pina Picierno, César Luena, Giuseppe Ferrandino, Javi López, Alessandra 
Moretti, Massimiliano Smeriglio, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nicolás 
González Casares, Marcos Ros Sempere

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že středomořská strava, 
kterou UNESCO v roce 2010 uznala jako 
nehmotné kulturní dědictví lidstva, je 
známá jako zdravá a vyvážená strava s 
vysokou nutriční, sociální a kulturní 
hodnotou, založená na respektování území 
a biologické rozmanitosti, která zaručuje 
zachování a rozvoj tradičních a 
řemeslných činností souvisejících s 
udržitelným rybolovem a zemědělstvím a 
která hraje ochrannou roli při primární a 
sekundární prevenci hlavních 
chronických degenerativních 
onemocnění;

Or. es

Pozměňovací návrh 623
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k přísnému respektování 
charakteristických rysů jednotlivých 
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členských států, a tudíž rozdílných 
příspěvkům, pokud jde o možnosti 
zlepšení potravinových systémů v 
členských státech, neboť pouze tímto 
způsobem bude možné zajistit vyvážený a 
spravedlivý příspěvek jednotlivých 
členských států k dosažení společných 
cílů; poukazuje na to, že členské státy 
mají různé způsoby produkce potravin a 
různé úrovně přizpůsobení systémů 
zásobování potravinami udržitelnému 
systému produkce potravin a velké rozdíly 
v úrovni ochrany biologické rozmanitosti 
a v rozsahu chráněných oblastí;

Or. sl

Pozměňovací návrh 624
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že udržitelnější 
potravinový systém je nezbytným 
předpokladem pro zajištění dodávek 
bezpečných a zdravých potravin v 
dlouhodobém horizontu a že zabezpečení 
potravin a udržitelnost potravin jsou 
vzájemně propojené a vzájemně závislé; 
zdůrazňuje, že dostupnost potravin není v 
EU obecně velkou výzvou, zatímco 
problémy, jako je plýtvání potravinami, 
nadměrná spotřeba a obezita, jakož i 
environmentální stopa spotřeby potravin v 
evropských domácnostech jsou 
významnějšími výzvami, jimž dnes čelí 
potravinový systém EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 625
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Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že Ministerstvo 
zemědělství USA zadalo studii o 
důsledcích kvantifikovaných cílů strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ na 
celosvětové úrovni; konstatuje, že tuto 
studii si vyžádala administrativa 
prezidenta Trumpa a neprokázala kvality 
důkladné analýzy, neboť ignoruje klíčové 
faktory, jako je snížení rizika pesticidů a 
používání antimikrobiálních látek, a opírá 
se o sporné předpoklady a neexistenci 
změn ve výrobních vzorcích nebo ve 
spotřebě1a;
_________________
1a https://www.agriculture-
strategies.eu/en/2021/01/why-are-the-
united-states-so-afraid-of-the-green-deal-
2/

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Brando Benifei, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že by Komise měla po 
konzultaci s členskými státy opřít 
legislativní návrhy o předběžná posouzení 
vědeckého dopadu (ex-ante), která 
popisují metody výpočtu cílů, výchozí 
hodnoty a referenční období pro každý 
jednotlivý cíl; rovněž je třeba zohlednit 
kumulativní účinky legislativních návrhů; 
naléhavě žádá Komisi, aby udržovala a 
posilovala strukturovaný dialog se všemi 
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zúčastněnými stranami;

Or. it

Pozměňovací návrh 627
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby poskytla 
důkladné posouzení dopadu opatření a 
cílů strategie, zabezpečení potravin a cen, 
v nichž popíše metody výpočtu cílů a 
výchozí hodnoty a referenční období 
každého jednotlivého cíle; zdůrazňuje, že 
posouzení dopadů by se měla týkat 
individuálního a kombinovaného dopadu 
navrhovaných cílů a opatření 
vyplývajících ze strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, jakož i dalších 
iniciativ Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila rovné podmínky v celé EU tím, že 
dokončí proces vnějšího sbližování, jak se 
zavázala v roce 2013, aby tak zemědělci, 
obyvatelé venkova a venkovské komunity 
ve všech členských státech EU měli rovné 
příležitosti přispívat k provádění cílů 
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strategie, a občané všech členských států 
EU tak měli rovný přístup k přínosům 
těchto cílů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 629
Sarah Wiener, Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila rovné podmínky v celé EU tím, že 
dokončí proces vnějšího sbližování, jak 
byl přijat v roce 2013, aby zemědělci a 
venkovské komunity ve všech členských 
státech EU měli stejnou příležitost přispět 
k této strategii; občané členských států by 
měli mít rovný přístup k přínosům cílů 
této strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby jako součást 
nového právního rámce vypracovala 
strategické plány politiky v oblasti 
potravin podporované zvláštním fondem, 
včetně jasných společných cílů na úrovni 
EU, s cílem usnadnit, stimulovat a rozšířit 
nové a stávající vnitrostátní regionální a 
místní politiky v oblasti potravin, např. 
režim zavedený pro školy v EU; tyto cíle 
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by měli podporovat tvůrci politik, aktéři v 
oblasti potravin a občané na regionální 
úrovni, a to společně s opatřeními 
vycházejícími z nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
si zachovaly ucelený přístup, neboť 
provádění některých cílů strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ v Evropě nesmí 
vést k přemístění částí zemědělské 
produkce do regionů mimo Evropu s 
konkurenčními výhodami, neboť 
standardy jsou zde nižší než v Evropě; 
zdůrazňuje, že evropské potraviny jsou již 
nyní celosvětovým standardem pro 
potraviny, které jsou bezpečné, bohaté, 
výživné a vysoce kvalitní;

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá první přezkum strategie v 
polovině období plánovaný do poloviny 
roku 2022; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
jakékoli hodnocení strategie zohledňovalo 
kumulativní dopad všech opatření, která 
jsou v ní uvedena, a to uceleně a 
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systematicky, spíše než aby se zaměřovalo 
na individuální cíle přijaté izolovaně; trvá 
na tom, že je třeba, aby jakékoli 
hodnocení strategie pokrývalo všechny 
rozměry udržitelnosti, včetně 
environmentálních, sociálních (včetně 
zdraví) a ekonomických aspektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Sarah Wiener, Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez 
Palop, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. bere na vědomí, že první přezkum 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ v 
polovině období je naplánován do 
poloviny roku 2023; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby jakékoli hodnocení strategie 
zohledňovalo kumulativní dopad všech 
opatření, která jsou v ní uvedena, a to 
uceleně a systematicky, spíše než aby se 
zaměřovalo na individuální cíle přijaté 
izolovaně; trvá na tom, že je třeba, aby 
jakékoli hodnocení strategie pokrývalo 
všechny rozměry udržitelnosti, včetně 
environmentálních, hospodářských a 
sociálních aspektů, včetně zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 634
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Komise by se u 
zbývajících legislativních návrhů 
oznámených ve strategii měla opírat o 
vědecky podložená předběžná posouzení 
dopadu popisující metody výpočtu pro 
každý cíl a základní a referenční období 
pro každý z nich, přičemž by měla 
zohlednit kumulativní účinky 
legislativních návrhů a potřebu 
přizpůsobit je realitě každého členského 
státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá první přezkum strategie v 
polovině období plánovaný do poloviny 
roku 2022; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
jakékoli hodnocení strategie zohledňovalo 
dopad všech uvedených opatření, a to 
uceleně a systematicky, spíše než aby se 
zaměřovalo pouze na individuální cíle; 
trvá na tom, že je třeba, aby jakékoli 
hodnocení strategie pokrývalo všechny 
rozměry udržitelnosti, včetně 
environmentálních, hospodářských, 
sociálních a zdravotních aspektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 636
João Ferreira

Návrh usnesení
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Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vzhledem k tomu, že jelikož 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO) uznává, že agroekologie je 
základní součástí globální reakce na 
změnu klimatu a vytvoření udržitelných 
zemědělských a potravinových systémů, 
měl by nový legislativní rámec pro 
udržitelné potravinové systémy, který má 
být předložen do roku 2023, vycházet ze 
zásad a prvků definovaných FAO jako 
agroekologie, aby bylo možné zahájit 
skutečnou agroekologickou transformaci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 637
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby v navrhované 
strategii odpovídajícím způsobem, který je 
v souladu se SFEU, definovala 
financování venkovských oblastí v rámci 
společné zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, a to při zohlednění cílů každé 
politiky, jak je uvedeno v článku 39 a 
článku 174 Smlouvy o fungování EU, s 
cílem omezit financování investic, které 
nejsou přímo spojeny se zemědělstvím, z 
fondů SZP;

Or. pl

Pozměňovací návrh 638
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
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Maxette Pirbakas

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Komisi, aby 
nezapomínala na zásadní úlohu, kterou 
mladí zemědělci hrají a budou muset hrát 
při dokončení tohoto nezbytného 
přechodu k udržitelnému zemědělství; 
požaduje opatření zaměřená na podporu 
příjmů, generační obměnu a odbornou 
přípravu s cílem vytvořit prostor, který 
umožní začlenění mladých lidí do 
zemědělství a jejich setrvání v něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 639
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Komisi, aby 
nezapomínala na zásadní úlohu, kterou 
mladí zemědělci budou muset hrát při 
dokončení tohoto nezbytného přechodu k 
udržitelnému zemědělství; požaduje 
opatření zaměřená na podporu příjmů, 
generační obměnu a odbornou přípravu s 
cílem vytvořit prostor, který umožní 
začlenění mladých lidí do zemědělství a 
jejich setrvání v něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 640
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Komisi, aby 
nezapomínala na zásadní úlohu, kterou 
mladí zemědělci budou muset hrát při 
dokončení tohoto nezbytného přechodu k 
udržitelnému zemědělství; požaduje 
opatření zaměřená na podporu příjmů, 
generační obměnu a odbornou přípravu s 
cílem vytvořit prostor, který umožní 
začlenění mladých lidí do zemědělství a 
jejich setrvání v něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 641
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. naléhavě žádá Komisi, aby 
nezapomínala na zásadní úlohu, kterou 
mladí zemědělci budou muset hrát při 
dokončení tohoto nezbytného přechodu k 
udržitelnému zemědělství; požaduje 
opatření zaměřená na podporu příjmů, 
generační obměnu a odbornou přípravu s 
cílem vytvořit prostor, který umožní 
začlenění mladých lidí do zemědělství a 
jejich setrvání v něm;

Or. it

Pozměňovací návrh 642
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že podle FAO je 
agroekologie klíčovou součástí globální 
reakce na změnu klimatu a vytváření 
udržitelných potravinových a 
zemědělských systémů; poukazuje na to, 
že nový legislativní rámec pro udržitelné 
potravinové systémy by měl být založen na 
zásadách a prvcích, které FAO definuje 
jako agroekologii, s cílem zahájit 
agroekologickou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá oznámení daňových pobídek, 
které vedou k přechodu na udržitelný 
potravinový systém a podněcují 
spotřebitele k výběru udržitelné a zdravé 
výživy, jako je návrh Komise týkající se 
sazeb DPH (v současné době 
projednávaný v Radě), který by členským 
státům umožnil cíleněji využívat sazby, 
například na podporu bioovoce a 
biozeleniny;

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vítá sdělení Komise o daňových 
pobídkách s cílem podpořit přechod na 
systém udržitelné spotřeby v zájmu 
podpory bioovoce a biozeleniny;

Or. el

Pozměňovací návrh 645
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Komise by měla 
před předložením nových legislativních 
návrhů důkladně vyhodnotit stávající 
právní předpisy a účinnost jejich 
provádění v členských státech; poukazuje 
na to, že všechny nové legislativní návrhy 
by měly vycházet z vědecky podložených 
předběžných hodnocení dopadu a měly by 
být zváženy kumulativní účinky 
legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Komise by měla po 
konzultaci s členskými státy opřít 
legislativní návrhy o vědecky podložená 
předběžná hodnocení dopadu, která po 
konzultaci s členskými státy popíší metody 
výpočtu cílů a výchozí hodnoty a 
referenční období každého jednotlivého 
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cíle; měly by být zohledněny kumulativní 
účinky legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že Komise by měla po 
konzultaci s členskými státy opřít 
legislativní návrhy o vědecky podložená 
předběžná hodnocení dopadu, která po 
konzultaci s členskými státy popíší metody 
výpočtu cílů a výchozí hodnoty a 
referenční období každého jednotlivého 
cíle; měly by být zohledněny kumulativní 
účinky legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že by Komise měla po 
konzultaci s členskými státy opřít 
legislativní návrhy o předběžná posouzení 
vědeckého dopadu (ex-ante), která 
popisují metody výpočtu cílů, výchozí 
hodnoty a referenční období pro každý 
jednotlivý cíl; rovněž je třeba zohlednit 
kumulativní účinky legislativních návrhů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 649
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že Komise by měla po 
konzultaci s členskými státy opřít 
legislativní návrhy o vědecky podložená 
předběžná hodnocení dopadu, která po 
konzultaci s členskými státy popíší metody 
výpočtu cílů a výchozí hodnoty a 
referenční období každého jednotlivého 
cíle; měly by být zohledněny kumulativní 
účinky legislativních návrhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 650
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k vědecky podloženému 
posouzení dopadu na potravinové 
zabezpečení a hospodářské vyhlídky 
evropských zemědělců a pěstitelů pro 
všechna navrhovaná opatření strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, včetně 
kumulativního dopadu souvisejících 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Nicolae Ştefănuță
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Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
opatření na podporu udržitelného 
zemědělství, snížení používání a rizika 
pesticidů, ochranu a obnovu půdních 
ekosystémů a posílení krajinných prvků 
na zemědělské půdě, které podporují 
obnovu druhů a stanovišť chráněných 
podle směrnic o přírodě, včetně opylovačů 
a jejich stanovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá ke strukturovanému 
dialogu mezi Komisí, Evropským 
parlamentem, členskými státy a 
zúčastněnými stranami v potravinářském 
systému s cílem projednat nedostatky, 
příležitosti, výzvy a kompromisy v oblasti 
rozvoje a provádění ucelené společné 
politiky EU v oblasti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá ke strukturovanému 
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dialogu mezi Komisí, Evropským 
parlamentem, členskými státy a 
zúčastněnými stranami v potravinářském 
systému s cílem projednat nedostatky, 
příležitosti, výzvy a kompromisy v oblasti 
rozvoje a provádění ucelené společné 
politiky EU v oblasti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k navázání dialogu mezi 
Komisí, členskými státy a zemědělsko-
potravinářským odvětvím v rámci strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, aby bylo 
možné plně využít příležitostí této 
strategie, která přinese přidanou hodnotu 
naší produkci a zároveň povede k větší 
udržitelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 655
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá ke strukturovanému 
dialogu mezi Komisí, Evropským 
parlamentem, členskými státy a 
zúčastněnými stranami v potravinářském 
systému s cílem projednat nedostatky, 
příležitosti, výzvy a kompromisy v oblasti 
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rozvoje a provádění ucelené společné 
politiky EU v oblasti potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že zemědělci a 
chovatelé jsou díky své profesní činnosti 
hlavními aktéry, pokud jde o ochranu 
životního prostředí ve venkovských 
oblastech, a přispívají k živému a 
dynamickému venkovskému prostředí; 
uznává strategickou a zásadní povahu 
zemědělské činnosti a chovatelství;

Or. es

Pozměňovací návrh 657
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Demetris Papadakis, Jytte 
Guteland, Clara Aguilera, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Marc Tarabella, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, César Luena, Javi López, Anja Hazekamp, Nicolás González 
Casares

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost zemědělských postupů s cíli 
Zelené dohody pro Evropu, pokud jde o 
změnu klimatu, biologickou rozmanitost, 
oběhové hospodářství a nulové znečištění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 658
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že zemědělská 
produktivita a odolnost závisí na 
udržitelném řízení přírodních zdrojů, aby 
byla zaručena dlouhodobá udržitelnost 
našich potravinových systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná význam analýzy 
celkových dopadů, aby se zajistilo, že 
žádným dodatečným legislativním 
opatřením nebudou dotčena zemědělská 
odvětví EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 660
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby navrhla 
závazný cíl EU snížit do roku 2030 svou 
stopu v oblasti spotřeby potravin nejméně 
o 30 % ve srovnání s rokem 2020;
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Or. en

Pozměňovací návrh 661
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že veškeré budoucí 
legislativní návrhy v rámci strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí být 
založeny na vědecky podložených a 
komplexních posouzeních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. poukazuje na to, že Komise musí 
při stanovování vnitrostátních cílů a 
závazků zohlednit základní situaci a 
možnost pokroku zemědělské produkce v 
členských státech, zejména nepříznivé 
přírodní podmínky, roztříštěnou krajinu a 
s tím související extenzivní zemědělskou 
produkci a proporcionálně vysoký podíl 
trvalých kultur, podíl znevýhodněných 
oblastí, podíl ploch, na něž se vztahuje síť 
Natura 2000, ochranných pásem, lesů a 
oblastí, které jsou vhodné pouze pro chov 
zvířat atd., a upravit požadavky týkající se 
dosažení cílů strategie; zdůrazňuje, že je 
třeba stanovit různé cíle, pokud jde o 
používání pesticidů, hnojiv a 
antimikrobiálních látek v jednotlivých 
členských státech; poukazuje na to, že 
snížení množství používaných pesticidů a 
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hnojiv nemůže být stejné pro členské státy, 
v nichž je intenzita zemědělské produkce 
již nízká nebo je úroveň udržitelné 
zemědělské produkce vysoká ve srovnání s 
členskými státy, v nichž je intenzita 
zemědělské produkce velmi vysoká;

Or. sl

Pozměňovací návrh 663
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby jako součást 
právního rámce pro udržitelné 
potravinové systémy vypracovala 
strategické plány potravinové politiky 
opírající se o účelově vázané fondy EU, 
které by usnadnily, stimulovaly a 
posilovaly nové i stávající vnitrostátní, 
regionální a místní politiky v oblasti 
potravin; zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
tyto plány opíraly o nezávislou vědu a 
zapojení zúčastněných stran zastupujících 
širokou škálu pohledů s cílem zajistit 
legitimní a inkluzivní proces; zdůrazňuje, 
že k zajištění soudržnosti mezi 
potravinovými a zemědělskými politikami 
EU a politikami, které je ovlivňují, jako 
jsou politiky v oblasti obchodu, 
energetiky, hospodářské soutěže a 
klimatu, je zapotřebí nový průřezový 
přístup ke správě, aby se zvýšila 
součinnost a zabránilo kompromisům;

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Biljana Borzan, Milan Brglez, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sándor Rónai, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
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Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby využila strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ s cílem 
vytvořit skutečně dlouhodobou vizi 
evropského udržitelného a 
konkurenceschopného potravinového 
systému, který bude schopen zaručit 
přístup ke zdravým a kvalitním produktům 
prostřednictvím závazných cílů pro 
zemědělství, pokud jde o biologickou 
rozmanitost, klima, znečištění ovzduší, 
znečištění vody, používání pesticidů a 
znehodnocování půdy, a aby současně 
řešila otázky udržitelnosti v oblasti 
spotřeby, zdraví a obchodu a zabezpečení 
vysoké úrovně zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat a zároveň podporovala 
reciprocitu výrobních standardů EU se 
všemi obchodními partnery;

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby provedla 
nezávislé vědecké posouzení dopadů 
možných rizik z hlediska emisí, biologické 
rozmanitosti, úrovně produkce, cen 
potravin, životaschopnosti venkova, 
regionálního zabezpečení potravin a 
dodávek, která vyplývají z dopadů 
možného přemístění a přesunu 
zemědělské produkce do třetích zemí nebo 
do jiných členských států Evropské unie v 
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důsledku provádění opatření a cílů 
strategie;

Or. nl

Pozměňovací návrh 666
Clara Aguilera, Paolo De Castro, 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, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že sociální rozměr musí 
být plně začleněn do všech budoucích 
iniciativ strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ spolu s ekonomickým a 
environmentálním rozměrem, aby bylo 
dosaženo tolik potřebné soudržnosti 
politik ve prospěch udržitelného rozvoje; 
trvá na tom, že mezi kritéria udržitelnosti 
by mělo být zahrnuto zlepšení pracovních 
podmínek v souladu s 8. základní 
úmluvou MOP, kolektivním 
vyjednáváním, sociální ochranou, 
investicemi do veřejných služeb, 
inkluzivní správou věcí veřejných a 
spravedlivým zdaněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že za účelem dosažení 
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cílů Zelené dohody pro Evropu, a zejména 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, je 
třeba dosáhnout ucelené a lokalizovanější 
přírodní produkce potravin s nízkými 
vstupy; konstatuje, že to bude zejména 
vyžadovat obnovení rovnováhy živočišné a 
rostlinné výroby způsobem, který odpovídá 
přirozeným hranicím našich území, a také 
k podpoře širokého využívání 
agroekologických postupů, ekologického 
zemědělství a udržitelného agrolesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 668
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, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Tilly 
Metz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že pro FAO je 
agroekologie základní součástí globální 
reakce na změnu klimatu a pro vytvoření 
udržitelných potravinových a 
zemědělských systémů; nový legislativní 
rámec pro udržitelné potravinové systémy, 
který má být navržen do roku 2023, musí 
být založen na zásadách a prvcích, které 
FAO vymezila jako agroekologii, aby byla 
zahájena skutečná agroekologická 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby přiznala 
mladým zemědělcům vedoucí úlohu při 
rozvoji strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; zdůrazňuje, že výše uvedená 
strategie může negativně ovlivnit 
dostupnost a cenu půdy, což má za 
následek nárůst spekulací a další potíže 
mladých lidí s přístupem k půdě a vstupem 
do odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 670
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. trvá na tom, že posouzení 
udržitelnosti výrobků musí být založeno 
na přístupu založeném na životním cyklu, 
který bude zohledňovat aspekty řetězce na 
vstupu i výstupu, jako je získávání 
surovin, doprava a skladování nebo 
dopady na využívání půdy a možné efekty 
přesunu, které by mohly vést k dovozu 
znečištění;

Or. en

 Pozměňovací návrh 671
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 b. Zdůrazňuje, že zemědělská půda je 
základním přírodním zdrojem, jehož dobrý 
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stav je stěžejní pro naplnění strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“; zdůrazňuje v 
této souvislosti význam nové Strategie pro 
půdu a vyzývá Komisi, aby na základě ní 
přistoupila k odpovídajícím krokům 
přinášejících potřebná řešení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 672
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 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že tento přístup je 
nezbytný k zajištění toho, aby právní 
předpisy přinesly udržitelnější zemědělství, 
které pomůže splnit plán EU v oblasti 
klimatu a ochrání biologickou 
rozmanitost, a současně zajistí, aby 
evropští spotřebitelé měli i nadále přístup 
k bezpečným, dostatečným, cenově 
dostupným a výživným potravinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že nezákonné 
označování potravin na vnitřním trhu 
jako „vyrobeno v Evropě“ musí být 
účinně potíráno důkladnými kontrolami a 
plně vybavenými laboratořemi v místech 
celních kontrol;
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Or. el

Pozměňovací návrh 674
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby stanovila 
závazné cíle SMART (konkrétní, 
měřitelné, dosažitelné, realistické a časově 
ohraničené) s cílem uvést stopu 
potravinového systému EU do souladu s 
možnostmi planety nejpozději do roku 
2040;

Or. en

 Pozměňovací návrh 675
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2 c. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soulad všech relevantních politik Unie 
s cíli strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; upozorňuje v té souvislosti, 
že politika EU v ochraně klimatu může 
vést k nežádoucím změnám ve využívání 
zemědělské půdy, zahrnujícím přeměny 
pastvin na ornou půdu a příklon 
k pěstování plodin k energetickým místo k 
potravinářským účelům, a to jak 
v členských státech EU, tak ve třetích 
zemích; naléhavě žádá Komisi, aby tyto 
negativní vlivy prověřila a navrhla 
opatření, která jim zabrání;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 676
Biljana Borzan, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Anja Hazekamp, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vyzývá, aby strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ splnila 
společně se strategií pro biologickou 
rozmanitost cíle EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a to prostřednictvím 
ochrany a obnovy ekosystémů, které jsou 
v současné době využívány k produkci 
potravin, se zvláštním zaměřením na 
obnovu travních porostů a odvodněných 
rašelinišť, což jsou dva hlavní propady 
uhlíku, jakož i prostřednictvím ochrany 
zbývajících přírodních ekosystémů před 
dalším rozvojem zemědělství, jako jsou 
rašeliniště, mokřady a původní lesy;

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Martin 
Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že žádný model 
jednotného zemědělství nemůže splňovat 
různé požadavky na udržitelnou produkci, 
neboť všechny modely mají své konkrétní 
silné a slabé stránky, pokud jde o různé 
pilíře udržitelnosti, zejména výsledky v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
včetně využívání půdy; vyzývá k přístupu 
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založeného na více modelech, který se 
zaměří na využívání silných stránek 
různých modelů zemědělství a na další 
zlepšování jejich nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 678
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 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby zavedla 
pravidelná hodnocení provádění strategie 
založená na důkazech s cílem přizpůsobit 
opatření a cíle omezenějšímu nebo 
ambicióznějšímu přístupu; zdůrazňuje 
význam vhodných opatření souvisejících s 
cíli s ohledem na aktivní poptávku na 
trhu; vyzývá Komisi, aby u každého 
legislativního návrhu, který odpovídá 
strategii, předložila přezkum v polovině 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že ochrana a obnova 
biologické rozmanitosti má zásadní 
význam pro zabezpečení potravin v EU i 
ve světě a že musí být vždy zaručen soulad 
se strategií EU v oblasti biologické 
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rozmanitosti, včetně příspěvku sítě Natura 
2000 a chráněných mořských oblastí na 
podporu zdravé produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Biljana Borzan, Marc Tarabella, 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, Clara 
Aguilera, Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že společná 
zemědělská politika a strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí být 
stanoveny společně na evropské úrovni, 
aby se vzájemně doplňovaly a chránily 
spravedlivou rovnováhu mezi produkcí, 
zdravím spotřebitelů a životním 
prostředím, a že jim musí být přiděleny 
odpovídající zdroje na posílení postavení 
zemědělců v zemědělsko-potravinářském 
dodavatelském řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret, 
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
komplexní správní rámec, který vyzve 
všechny skupiny zúčastněných stran k 
dalšímu rozvoji a provádění strategie a 
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jejích následných opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Biljana Borzan, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. opakuje, že má-li být zajištěn 
přiměřený příspěvek tohoto odvětví, mělo 
by být zemědělství orientované na cíl, 
pokud jde o ambici EU týkající se 
přechodu k nulovým čistým emisím do 
poloviny století nebo dříve; zdůrazňuje, že 
začlenění zemědělců do opatření v oblasti 
klimatu má zásadní význam pro dosažení 
globálních cílů v oblasti zmírňování 
změny klimatu, aniž by bylo ohroženo 
celosvětové zabezpečení potravin a výživy 
a cíle udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris 
Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. vyzývá k udržitelné a účinné SZP, 
která bude aktivně vybízet zemědělce k 
tomu, aby dosahovali více 
environmentálních a klimatických 
přínosů, a to i prostřednictvím posílených 
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společných norem a závazných 
požadavků, zejména na ekologické režimy, 
jež poskytnou zemědělcům širokou škálu 
nástrojů přizpůsobených zvláštním 
přírodním podmínkám s cílem účinněji 
využívat základní zdroje a vstupy do 
produkce potravin, zlepšit biologickou 
rozmanitost a půdu, zvýšit pohlcování 
uhlíku, zachovat citlivá stanoviště, přispět 
k oběhovému hospodářství, omezit 
plýtvání v produkčním cyklu a postupně 
ukončit dotace, které poškozují klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce a životní 
prostředí

Or. de

Pozměňovací návrh 685
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, 
pracovníky potravinového řetězce, klima a 
životní prostředí

Or. en
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Pozměňovací návrh 686
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, 
distributory, klima a životní prostředí

Or. it

Pozměňovací návrh 687
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro občany, pracující, výrobce, 
klima a životní prostředí

Or. it

Pozměňovací návrh 688
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro občany, spotřebitele, výrobce, 
klima a životní prostředí

Or. en
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Pozměňovací návrh 689
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, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc 
Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Estrella 
Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, pracovníky, 
výrobce, klima a životní prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, klima a 
životní prostředí

Budování potravinového řetězce, který 
funguje pro spotřebitele, výrobce, 
pracovníky, klima a životní prostředí

Or. en

Pozměňovací návrh 691
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2g. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise promarnila příležitost využít 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
jako vodítko pro revidovanou SZP; 
zdůrazňuje, že žádného z cílů a záměrů 
stanovených strategií „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ nebude dosaženo, pokud 
těmto cílům a opatřením nebudou 
odpovídat příslušné cíle a opatření ve 
vnitrostátních a regionálních 
strategických plánech; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že tyto strategické plány budou 
při jejich posuzování odpovídat cíli 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
trvá na tom, že systém sledování SZP musí 
být vytvořen tak, aby bylo možné sledovat 
přínos SZP k cílům strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. trvá na tom, že průmyslové 
hodnotové řetězce založené na 
biotechnologiích, které ohrožují 
potravinové zabezpečení, klima a 
biologickou rozmanitost v Evropě i ve 
světě, již nesmí dostávat žádné dotace ani 
tržní pobídky; dále zdůrazňuje, že přísné 
veřejné monitorování dopadů produkce 
surovin na klima a biologickou 
rozmanitost, zejména pokud jde o 
předcházení ničení propadů uhlíku, bude 
zásadní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 693
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. vítá vysokou úroveň ambicí 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
domnívá se, že tato úroveň ambicí 
podporuje politická opatření na všech 
úrovních a přispívá k podpoře rozvoje 
výzkumu a inovativních řešení ke zvýšení 
udržitelnosti našich potravinových 
systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. vítá kvantitativní cíle snížení 
používání všech chemických pesticidů o 
50 % a 50% snížení používání vysoce 
rizikových pesticidů a je přesvědčen, že 
tyto cíle jsou dobře dosažitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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2g. vítá, že Komise stanovila cíl pro 
rozvoj půdy v rámci certifikovaného 
ekologického zemědělství do roku 2030, 
avšak požaduje, aby byl tento cíl stanoven 
na 30 %, zejména s cílem splnit cíle 
Komise týkající se celosvětového omezení 
používání pesticidů a rizik; zdůrazňuje 
potřebu souběžného rozvoje celého 
ekologického potravinového řetězce s 
cílem umožnit místní zpracování a 
distribuci ekologické produkce Unie; 
konstatuje, že členské státy k tomuto 
celounijnímu cíli přispějí různým 
způsobem v závislosti na úrovni rozvoje 
svého odvětví ekologického zemědělství, a 
vyzývá proto k vymezení vnitrostátních 
cílů; zdůrazňuje, že tyto cíle nebudou 
splněny bez silné finanční podpory, 
spolehlivého vzdělávacího programu a 
poradenských služeb; vyzývá členské státy, 
aby v důsledku toho utvářely své 
strategické plány SZP, a Komisi, aby 
zajistila, že tyto strategické plány budou 
vhodné ke splnění daného úkolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. vyzývá Komisi, aby na základě 
důkazů vypracovala komplexní hodnocení 
provádění opatření a cílů strategie, 
zejména individuálních a kumulativních 
dopadů na sociální a hospodářskou 
udržitelnost zemědělství a produkce 
potravin v EU, na zabezpečení potravin a 
ceny a na možná rizika přesunu dopadů 
na životní prostředí do zahraničí 
prostřednictvím nahrazení místní 
produkce potravin dovozem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 697
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. zdůrazňuje význam spolehlivých a 
přísných kritérií pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů na bázi biomasy a 
vyzývá Komisi, aby v rámci přezkumu 
směrnice o obnovitelných zdrojích energie 
předložila vědecky podložená kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. domnívá se, že udržitelnost 
evropských potravinových systémů je 
společenským cílem, který vyžaduje 
širokou a inkluzivní diskusi a účinné 
zapojení všech osob do společnosti, 
zejména těch, které provádějí opatření, 
jako je zemědělská komunita, a který 
zároveň těží z jejich znalostí a zkušeností a 
vytváří pocit odpovědnosti, jenž je 
nezbytný pro úspěšné provádění strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 699
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
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Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. zdůrazňuje, že EU musí rychle 
snížit používání pesticidů a přejít na 
ekologické zemědělství a udržitelnou 
produkci potravinového systému, aby se 
snížily obrovské náklady vyplývající ze 
škodlivých účinků na zdraví lidí a zvířat a 
aby se výrazně snížila zátěž pro životní 
prostředí, včetně především opylovačů;

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. bere na vědomí rozhodnutí 
revidovat směrnici o udržitelném používání 
pesticidů a navržené cíle snižování 
používání pesticidů, hnojiv a antibiotik; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu; vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 701
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

3. bere na vědomí rozhodnutí 
revidovat směrnici o udržitelném používání 
pesticidů a cíle snižování používání 
pesticidů, hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje, 
že je nanejvýš důležité, aby byly veškeré 
právní předpisy v této oblasti upravovány 
s co největší opatrností; zdůrazňuje, že 
zemědělské odvětví již musí dodržovat 
velmi přísná pravidla; zdůrazňuje, že je 
nezbytné mít v Evropské unii životně 
důležité zemědělské odvětví; zdůrazňuje, 
že nové revize by neměly vést k 
nedobrovolnému (de facto) snížení počtu 
hospodářských zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
toho bylo dosahováno uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
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patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přispěly ke společnému úsilí s ohledem na 
rozdíly ve výchozích hodnotách, a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

3. vítá úsilí členských států a Komise 
o další snížení dopadu zemědělství na 
životní prostředí; konstatuje, že by 
především mělo být úkolem členských 
států provádět příslušná opatření na 
základě příslušných zákonů se stanovením 
právně závazných pevných kvantitativních 
cílů, aniž by byla ohrožena existence 
zemědělských podniků; zdůrazňuje, že 
odpovídající legislativní návrhy na úrovni 
EU mohou navíc přispět k cíli dalšího 
snižování znečištění životního prostředí v 
zemědělství; zdůrazňuje význam vyvážené 
rovnováhy hnojiv a účinného snižování 
rizika při cíleném používání pesticidů; 
domnívá se, že antibiotika by měla být 
používána co nejšetrněji, výhradně k 
nezbytným léčebným účelům, s cílem 
účinně bojovat proti rezistenci vůči 
antibiotikům a zajistit, aby antibiotika 
zůstala účinná pro člověka a zvířata;

Or. de
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Pozměňovací návrh 704
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a bere 
na vědomí cíle snižování používání 
pesticidů, hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; 
zdůrazňuje, že tyto cíle musí být 
předmětem hodnocení dopadu ex ante a 
pravidelných následných hodnocení, aby 
byla zajištěna rovnováha mezi třemi pilíři 
udržitelnosti, tj. sociálním, 
environmentálním a hospodářským; 
zdůrazňuje, že metodika výpočtů musí být 
podrobně popsána; zdůrazňuje, že v 
případě pesticidů musí cíle v oblasti 
snižování emisí zohlednit již dosažené 
výsledky a současné faktické používání 
těchto látek členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 705
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik, která bude muset zohlednit 
úsilí, jež již provozovatelé vynaložili k 
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uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

dosažení udržitelnější zemědělské a 
živočišné výroby; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány na 
základě vědeckého významu uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy a 
přesné zemědělství a používání všech 
technik selektivního šlechtění; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními a odbornou 
přípravou, čímž se zajistí možnost přispět 
na všech úrovních ke splnění těchto cílů, a 
to rovněž s přihlédnutím k vnitrostátním 
předpisům již platným v daném členském 
státě; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila vědecká východiska pro 
tyto cíle s ohledem na výsledky již 
dosažené v posledních letech; doporučuje 
zvážit dostatečný čas na přechod, přičemž 
současně zdůrazňuje potřebu sladit 
ochranu plodin a postupné odstraňování 
tradičních nástrojů ochrany, žádá o 
poskytnutí nových řešení, využití investic 
do hledání účinných látek s menším 
dopadem na životní prostředí, ale stejnou 
účinností, a o podporu využívání nových 
technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 706
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, ztráty živin 
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antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

z organických i minerálních zdrojů a 
antibiotik za podmínky, že jejich účinnost 
bude stanovena na základě posouzení 
dopadů; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, a 
zároveň poukazuje na potřebu větší plochy 
pro ekologickou produkci a také na vyšší 
náklady pro zemědělce, které se často 
nepromítají do lepší ceny; vyzývá proto 
Komisi, aby do svého cíle pro rok 2030 
zahrnula další metody oběhového a 
udržitelného zemědělství; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování pro snížení 
emisí ze zemědělství do podzemních vod a 
povrchových vod na nulu v souladu s 
ambicí Zelené dohody v oblasti nulového 
znečištění, a to na základě posouzení 
dopadů udržitelnosti odvětví, příjmů 
zemědělců a zabezpečení potravin, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů, jakož i 
opatřeními na podporu provádění na 
úrovni zemědělských podniků a podporu 
dalšího výzkumu a vývoje inovativních 
řešení v oblasti zemědělství; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje, že při stanovování 
těchto cílů je důležité umožnit flexibilitu, 
zejména aby nebyli penalizovány 
prekurzory v oblasti snižování pesticidů, 
antibiotik a vstupů; připomíná potřebu 
pečlivě prostudovat možné důsledky těchto 
cílů prostřednictvím předběžné studie 
kumulativních a dlouhodobých 
účinků; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, ale 
také prostřednictvím inovativních řešení, 
jako jsou nové techniky šlechtění rostlin; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními pro 
zemědělce, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; vyzývá k 
realističnosti celého provádění strategie a 
k tomu, aby byla založena na objektivních 
vědeckých důkazech vedoucích k řešením, 
která mohou být skutečně uvedena do 
praxe;

Or. fr

Pozměňovací návrh 708
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik s ohledem na kumulativní 
účinky tohoto snížení a dopadů strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti na 
zemědělsko-potravinářský řetězec; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu a nástrojů, jako je 
přesné zemědělství, které se opírají o 
důkladné vědecké důkazy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska a jednotlivé specifické závazky 
pro tyto cíle, což zemědělcům umožní 
používat méně produktů nebo 
optimalizovat jejich používání díky 
většímu rozvoji investiční kapacity a 
znalostí v oblasti výzkumu a inovací a 
nástrojů a technik přesného zemědělství; v 
tomto smyslu doufá, že bude vyjasněn 
stále širší svět nových technik selektivního 
šlechtění (NBT) s cílem regulovat oblasti 
použití a perspektivy, a poskytnout tak 
nezbytný právní základ pro jejich rozvoj v 
praxi;

Or. it

Pozměňovací návrh 709
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 

3. zdůrazňuje, že primární funkcí 
zemědělsko-potravinářského odvětví je 
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snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

poskytovat kvalitní, zdravé a výživné 
potraviny co největšímu počtu lidí 
ekonomicky, environmentálně a sociálně 
udržitelným způsobem; vítá rozhodnutí 
revidovat směrnici o udržitelném používání 
pesticidů a cíle snižování používání 
pesticidů, hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy nebo 
postupy přesného zemědělství; trvá na tom, 
že kvantitativní cíle snižování musí být 
založeny na odpovídajících a komplexních 
posouzeních dopadů, která budou 
vycházet ze spolehlivých vědeckých dat a 
budou ekonomicky, sociálně a 
environmentálně udržitelné, a tyto cíle 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů a zemědělci 
budou moci používat méně produktů nebo 
optimalizovat jejich používání díky 
většímu rozvoji z hlediska investiční 
kapacity a znalostí v oblasti výzkumu a 
inovací a nástrojů a technik přesného 
zemědělství; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 710
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
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snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
vyzývá ke zpřístupnění nových řešení s 
vědomím složitosti a nákladů procesu 
testování a ověřování, investicím do 
hledání účinných látek s menším 
dopadem na životní prostředí, ale stejně 
účinným při ochraně produkce, a podpoře 
nových technologií; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že tyto cíle budou cíli 
EU, ke kterým musí všechny členské státy 
přispět prostřednictvím opatření na 
vnitrostátní úrovni; v této souvislosti 
budou v souladu se zásadou subsidiarity 
zohledněny již dosažené úspěchy, jakož i 
různé výchozí pozice, okolnosti a 
podmínky členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 711
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
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tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů, jakož i podpora provádění na úrovni 
zemědělských podniků a další výzkum a 
vývoj inovativních řešení v oblasti 
zemědělství; uznává, že tyto cíle by mohly 
mít značný negativní dopad na 
udržitelnost odvětví, příjmy zemědělců a 
zabezpečení potravin, a měly by proto být 
před stanovením jakéhokoli cíleného 
snížení podrobeny posouzení dopadů; 
vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že tyto cíle budou cíli EU, k 
nimž musí přispět všechny členské státy 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni; v této souvislosti zdůrazňuje, že v 
souladu se zásadou subsidiarity je třeba 
zohlednit již dosažené úspěchy, jakož i 
odlišné výchozí pozice, okolnosti a 
podmínky jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
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patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů, jakož i podpora provádění na úrovni 
zemědělských podniků a další výzkum a 
vývoj inovativních řešení v oblasti 
zemědělství; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů, a to na 
základě hloubkového posouzení dopadů, 
jež posoudí také dopad na udržitelnost 
odvětví, příjmy zemědělců a zabezpečení 
potravin, a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že tyto cíle budou cíli 
EU, k nimž musí přispět všechny členské 
státy prostřednictvím opatření na 
vnitrostátní úrovni, přičemž je třeba 
zohlednit již vynaložené úsilí, různé 
výchozí pozice, okolnosti a podmínky 
členských států v souladu se zásadou 
subsidiarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
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přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak 
naloží s příspěvky jednotlivých členských 
států k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že se jedná o cíle EU, k nimž 
musí přispět všechny členské státy 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni; naléhavě proto žádá, aby byly 
zohledněny různé výchozí pozice 
členských států a již dosažené úspěchy;

Or. en

Pozměňovací návrh 714
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například správná zemědělská praxe 
a agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy v návaznosti na 
minulé úspěchy, které jsou v několika 
členských státech významné, přijaly 
realistické a vědecky podložené 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; žádá, aby 
bylo zváženo začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů, a to na základě vědeckých 
důkazů a výsledků různých členských 
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států, a vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak 
naloží s příspěvky jednotlivých členských 
států k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; vyzývá Komisi, 
aby zajistila, že tyto cíle budou cíli EU, k 
nimž musí přispět všechny členské státy 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni; v této souvislosti zdůrazňuje, že v 
souladu se zásadou subsidiarity je třeba 
zohlednit již dosažené úspěchy a různé 
výchozí pozice, okolnosti a podmínky 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy 
nebo postupy přesného zemědělství; trvá 
na tom, že kvantitativní cíle snižování by 
měly být založeny na kumulativním 
posouzení dopadů a měly by být 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů a zemědělci 
budou moci používat méně produktů nebo 
optimalizovat jejich používání díky 
většímu rozvoji investiční kapacity a 
znalostí v oblasti výzkumu a inovací a 
nástrojů a technik přesného zemědělství; v 
tomto smyslu doufá, že bude vyjasněn 
stále širší svět nových technik selektivního 
šlechtění (NBT) s cílem regulovat oblasti 
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použití a perspektivy, a poskytnout tak 
nezbytný právní základ pro jejich rozvoj v 
praxi; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 716
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že tyto cíle 
budou cíli EU, k nimž musí přispět 
všechny členské státy prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou subsidiarity je třeba zohlednit již 
dosažené úspěchy, jakož i odlišné výchozí 
pozice, okolnosti a podmínky jednotlivých 
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členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy ve 
spojení se svými regiony přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit co nejlepší nabídku 
informací a školení o správném používání 
těchto produktů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; zastává názor, že 
v tomto přechodném období by měli být 
zemědělci finančně podporováni; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat výzkum 
a vývoj, pokud jde o jakákoli inovativní 
zemědělská řešení, která umožní 
dosáhnout navrhovaného snížení, aniž by 
byla ohrožena potravinová soběstačnost 
EU nebo kontrola nemocí, které jsou v 
současnosti kontrolovány chemickými 
látkami, jež jsou postupně vyřazovány z 
použití;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 718
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy ve 
spojení se svými regiony přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit co nejlepší nabídku 
informací a školení o správném používání 
těchto produktů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; zastává názor, že 
v tomto přechodném období by měli být 
zemědělci finančně podporováni; 
zdůrazňuje, že je třeba podporovat výzkum 
a vývoj, pokud jde o jakákoli inovativní 
zemědělská řešení, která umožní 
dosáhnout navrhovaného snížení, aniž by 
byla ohrožena potravinová soběstačnost 
EU nebo kontrola nemocí, které jsou v 
současnosti kontrolovány chemickými 
látkami, jež jsou postupně vyřazovány z 
použití;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 719
Biljana Borzan, Maria Noichl, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, 
Rovana Plumb, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje potřebnost 
závaznosti těchto cílů a důležitost toho, 
aby byly naplňovány uplatněním uceleného 
a oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; vyzývá 
Komisi, aby podporovala členské státy při 
zlepšování jejich systémů dohledu, 
monitorování a prosazování pravidel pro 
používání pesticidů a aby zlepšila 
komunikaci s konečnými uživateli a 
zvyšovala jejich informovanost; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k závazným celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle; 
vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy 
tím, že bude věnovat zvláštní pozornost 
zvláštním podmínkám, které se uplatní na 
používání pesticidů v oblastech ochrany 
podzemních vod, a to prostřednictvím 
lepší komunikace a inspekcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 720
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; vítá vizi Komise snížit do roku 
2030 používání a riziko chemických 
pesticidů a používání nejnebezpečnějších 
pesticidů v EU o 50 %; konstatuje, že tyto 
cíle jsou vědecky a technicky proveditelné 
a dosažitelné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout další úsilí s cílem dále snížit 
používání chemických a nebezpečných 
pesticidů, a to až na nulu, jakmile to věda 
a technologie dovolí; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy na základě návrhů 
Komise přijaly závazné robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost a vymahatelnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů Unie a vyzývá Komisi, 
aby upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a bere 
na vědomí cíle snižování používání 
pesticidů, ztráty živin a antibiotik; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby bylo před 
předložením jakéhokoli legislativního 
návrhu provedeno komplexní a 
kumulativní posouzení dopadů 
jednotlivých a kombinovaných účinků 
všech cílů a opatření navržených ve 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
dalších příslušných strategií, včetně 
akčního plánu pro oběhové hospodářství, 
akčního plánu biohospodářství a strategie 
pro biologickou rozmanitost; trvá na tom, 
že kumulativní posouzení dopadů musí 
zohlednit kompromisy mezi cíli politiky a 
zmapovat možnosti jejich řízení, jakož i 
dostupnost bezpečnějších, účinných a 
účelných alternativ; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přispěly k dosažení 
cílů EU, a to prostřednictvím náležitě 
definovaných podpůrných opatření, čímž 
se zajistí odpovědnost na všech úrovních, 
která napomůže splnění těchto cílů; 
zdůrazňuje, že členské státy mají různou 
výchozí pozici a že je třeba zvážit 
vynaložené úsilí, a tudíž vyzývá Komisi, 
aby upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a dále 
snižovat environmentální a zdravotní 
dopady používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; připomíná, že EU má 
nejpřísnější postup povolování přípravků 
na ochranu rostlin; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
udržitelné postupy; podporuje, aby 
všechny členské státy prosazovaly 
udržitelné využívání těchto produktů a 
vytvořily koridory pro snižování na 
základě důkazy podloženého posouzení 
dopadu a výchozích hodnot každého 
členského státu, a to spolu s náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila metody, východiska a 
referenční období pro tyto cíle; 
zdůrazňuje, že je důležité stanovit 
základní hodnoty flexibilně, aby 
průkopníci v této oblasti byli za snižování 
používání pesticidů, hnojiv a antibiotik 
odměňováni, nikoli trestáni;

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 

3. se znepokojením bere na vědomí 
rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
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antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik, a to bez jasné specifikace 
kvantitativních cílů snižování pro 
jednotlivé členské státy; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
kvantitativní cíle snižování, jež budou v 
souladu s vhodně definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle; zároveň 
se domnívá, že přijetí příliš ambiciózních 
kvantitativních cílů snižování v poměrně 
krátkém období 10 let může vést k 
odlišnému tempu přizpůsobování napříč 
členskými státy a k segmentaci jednotného 
trhu s potravinami, přičemž oba tyto cíle 
by ohrozily dosavadní úspěchy politiky 
soudržnosti EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 724
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; vzhledem k obavám evropských 
občanů ohledně používání pesticidů při 
výrobě potravin a jejich dopadu na lidské 
zdraví a biologickou rozmanitost v 
celosvětovém měřítku připomíná význam 
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přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

ukončení výroby a vývozu pesticidů, 
jejichž používání je v Evropě zakázáno, 
ale které se zde nadále vyrábí, dříve než se 
rozšíří jinde ve světě; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 725
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv, 
minerálních hnojiv a antibiotik, 
doprovázené závaznými cíli pro dobytčí 
jednotku na zemědělské půdě s nejvýše 
dvěma dobytčími jednotkami; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními – zejména lepším 
vybavením poradenských a kontrolních 
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upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

služeb –, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; poukazuje na to, 
že v současné době obecně používaný 
nástroj mimořádných povolení, a to i v 
případě zakázaných látek, jako jsou 
neonikotinoidy, je naléhavě zapotřebí 
zastavit, aby se zabránilo uvolňování 
vysoce toxických látek do životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 726
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. bere na vědomí rozhodnutí revidovat 
směrnici o udržitelném používání pesticidů 
a cíle snižování používání pesticidů, ztráty 
hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy, postupy 
integrované produkce plodin, inovativní 
technologické a biologické postupy a 
inovativní a oběhové skleníkové 
pěstování; trvá na tom, že pro tyto cíle 
jsou důležitá vědecky podložená posouzení 
dopadů; uznává, že tyto cíle mohou mít 
významný negativní dopad na udržitelnost 
a účinnost odvětví, na příjmy zemědělců a 
na zabezpečení potravin, a proto by měly 
být před přijetím cíleného snížení 
podrobeny posouzení dopadů; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že podporuje 
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provádění souvisejících právních předpisů 
o nových šlechtitelských postupech, 
účinnou politiku povolování produktů s 
nízkým rizikem a ekologických produktů a 
uznání biostimulantů za účelem dosažení 
těchto cílů; vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. nl

Pozměňovací návrh 727
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k podrobení 
všech shora uvedených záměrů a cílů 
analýze dopadů za účelem zjištění dopadů, 
které by taková revize měla na toto 
odvětví, ještě před tím, než budou 
začleněny do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle; domnívá se, že by 
Evropská komise měla kromě revize 
uvedené směrnice usilovat o omezení 
používání pesticidů, k čemuž patří 
zlepšení systému ochrany hranic, aby se 
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zabránilo vstupu nových škůdců a 
invazivních druhů;

Or. es

Pozměňovací návrh 728
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného, preventivního a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
ekologické a agroekologické postupy; trvá 
na tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování s 
jasnými časovými limity ve svých 
strategických plánech SZP a dalších 
příslušných politických nástrojích, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
povinnými technickými podpůrnými 
opatřeními pro jednotlivé plodiny, čímž se 
zajistí odpovědnost na všech úrovních za 
použití nezávislých a úplných údajů, která 
napomůže splnění těchto cílů, včetně 
prosazování; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle a jasně přitom 
určila mnoho nechemických alternativ, 
které jsou již dnes známy, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala plán úplného 
vyřazení syntetických vstupů v 
zemědělství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 729
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů, jakož i podpora provádění na úrovni 
zemědělských podniků a další výzkum a 
vývoj inovativních řešení v oblasti 
zemědělství; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů; uznává, že 
tyto cíle by mohly mít významný negativní 
dopad na udržitelnost odvětví, příjmy 
zemědělců a zabezpečení potravin, a měly 
by proto být před stanovením jakéhokoli 
cíleného snížení podrobeny posouzení 
dopadů; vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak 
naloží s příspěvky jednotlivých členských 
států k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella 
Durá Ferrandis

Návrh usnesení
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Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, 
nadměrného používání živin a antibiotik; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly v 
souladu se svými klimatickými 
charakteristikami a charakteristikami v 
oblasti zemědělské výroby robustní, účinné 
a přiměřené kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů, jakož i podpora provádění na úrovni 
zemědělských podniků a další výzkum a 
vývoj inovativních řešení v oblasti 
zemědělství; uznává, že tyto cíle by mohly 
mít negativní dopad na životaschopnost 
odvětví, příjem zemědělců a zabezpečení 
potravin, a měly by proto být před 
stanovením jakéhokoli cíleného snížení 
podrobeny posouzení dopadů, a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
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snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů, jakož i podpora provádění na úrovni 
zemědělských podniků a další výzkum a 
vývoj inovativních řešení v oblasti 
zemědělství; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 732
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
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právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle; 
zdůrazňuje, že cíle by měly být stanoveny 
až po důkladném posouzení dopadů 
různých scénářů na základě skutečných a 
relevantních údajů a že v případech, kdy 
se objevují obtíže s dosahováním cílů a 
udržením konkurenceschopnosti a 
výrobních kapacit, by měla být nalezena 
alternativní řešení, aby bylo dosaženo 
plánovaného snížení;

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Michèle Rivasi, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
opakuje, že revidovaná směrnice by měla 
zahrnovat povinné celounijní cíle pro 
snížení používání pesticidů s cílem 
dosáhnout úplného vyřazení syntetických 
pesticidů do roku 2035; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby jednotlivým 
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členským státům přiznala jejich 
spravedlivé příspěvky k celounijním cílům, 
přičemž cílem každého členského státu 
pro rok 2030 je cíl lineárního snižování, 
který vymezí roční snížení na období 
2021–2030, a objasnění východisek pro 
tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí dalšího 
výzkumu a předávání znalostí o 
agroekologických postupech a územních 
trzích s agroekologickými produkty, a to 
souběžně s veřejnými politikami 
podporujícími agroekologickou 
transformaci; trvá na tom, aby všechny 
členské státy přijaly ve svých strategických 
plánech SZP a dalších příslušných 
politických nástrojích robustní a časově 
ohraničené kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
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objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíl 
snížit používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik, pokud je to možné; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tento cíl byl 
naplňován uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například postupy integrované produkce 
plodin, včetně agroekologie, integrované 
ochrany rostlin a dalších postupů, a 
podpora inovativních a zavedených 
technologií, které zajistí, aby pesticidy byly 
používány pouze tam, kde je to nezbytné; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k důkladnému 
a vědecky podloženému posouzení dopadu 
sociálních, environmentálních a 
hospodářských dopadů na odvětví 
zemědělství, dříve než budou cíle 
začleněny do právních předpisů; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 736
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Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
domnívá se, že je třeba zohlednit různé 
výchozí pozice členských států, včetně již 
dosažených snížení; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů, a to při 
zachování vysoké úrovně kvality, 
bezpečnosti a dostupnosti potravin; 
zdůrazňuje v tomto ohledu význam vývoje 
a poskytování vhodných a vědecky 
zdravých udržitelných produktů, opatření 
a metod jakožto alternativ pro 
prvovýrobce; vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
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snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle, 
a to při zohlednění různé výchozí pozice 
členských států a stanovení 
ambicióznějších cílů pro ty členské státy, 
které dosud nedosáhly dostatečného 
pokroku; zdůrazňuje, že cíle pro každý 
členský stát musí být stanoveny na 
základě vnitrostátních průměrných 
hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
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čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle, 
přičemž by měla zohlednit různé výchozí 
pozice členských států a stanovit 
ambicióznější cíle pro ty členské státy, 
které dosud nedosáhly dostatečného 
pokroku, a to s přihlédnutím k tomu, že 
cíle pro každý členský stát se stanoví na 
základě vnitrostátních průměrných 
hodnot;

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Christine Schneider, Asim Ademov, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle, 
které by měly být stanoveny na základě 
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vnitrostátních průměrů, přičemž by měly 
být zohledněny různé výchozí pozice 
členských států a stanoveny ambicióznější 
cíle pro ty členské státy, které dosud 
nedosáhly dostatečného pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá snižování používání pesticidů, 
hnojiv a antibiotik, úbytku živin a emisí 
skleníkových plynů, jakož i cíle týkající se 
krajinných prvků s vysokou biologickou 
rozmanitostí a ekologického zemědělství; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly ve 
svých strategických plánech SZP a dalších 
příslušných politických nástrojích robustní 
a časově ohraničené kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k urychlenému 
začlenění všech shora uvedených záměrů a 
cílů do právních předpisů , a to i 
prostřednictvím revize směrnice o 
udržitelném používání pesticidů; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 741
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly ve svých strategických plánech 
SZP a dalších příslušných politických 
nástrojích robustní a časově ohraničené 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k urychlenému začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů , a to i prostřednictvím 
revize směrnice o udržitelném používání 
pesticidů; vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 

3. vítá snižování používání pesticidů, 
hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly stanoveny jako 
právně závazné a byly naplňovány 
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tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly ve svých 
strategických plánech SZP a dalších 
příslušných politických nástrojích robustní 
a časově ohraničené kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k urychlenému 
začlenění všech shora uvedených záměrů a 
cílů do právních předpisů , a to i 
prostřednictvím revize směrnice o 
udržitelném používání pesticidů; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 

3. vítá snižování používání pesticidů, 
hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování – zejména v 
rámci svých strategických plánů SZP –, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními pro 
jednotlivé plodiny, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
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upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

předpisů – a to i prostřednictvím revize 
směrnice o udržitelném používání 
pesticidů – a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá snižování používání pesticidů, 
hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu, k němuž patří například 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly ve svých 
strategických plánech SZP a dalších 
příslušných politických nástrojích robustní 
a časově ohraničené kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k urychlenému 
začlenění všech shora uvedených záměrů a 
cílů do právních předpisů , a to i 
prostřednictvím revize směrnice o 
udržitelném používání pesticidů; vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Franc Bogovič



AM\1224068CS.docx 187/270 PE680.919v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například „chráněné pěstování“ 
ovoce a zeleniny v moderních sklenících, 
které umožňují udržitelnější produkci 
potravin a přispívají k zabezpečení 
potravin, bezpečnosti potravin, 
účinnějšímu využívání zdrojů a menšímu 
plýtvání potravinami v celém 
potravinovém řetězci; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
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tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
vyzývá Komisi, aby provedla komplexní a 
ucelené posouzení kumulativních dopadů 
různých cílů pro zemědělství EU 
stanovených ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Sunčana Glavak

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik a zdůrazňuje, že cíle by měly být 
založeny na výsledcích posouzení dopadů; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; s 
ohledem na různé výchozí pozice 
členských států a na výsledky posouzení 
dopadů zdůrazňuje, že všechny členské 
státy by měly přijmout dosažitelné 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
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právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například ekologické a 
agroekologické postupy; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly ve svých 
strategických plánech SZP a dalších 
příslušných nástrojích robustní a časově 
ohraničené kvantitativní cíle snižování, jež 
by usnadnily měření pokroku při plnění 
těchto cílů a souboru ukazatelů a náležitě 
definovaná podpůrná opatření, čímž se 
zajistí odpovědnost a vynutitelnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k závazným celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 749
Christine Schneider, Christian Doleschal, Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, 
Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání nebezpečných 
pesticidů, hnojiv , ztráty živin a antibiotik; 
vyzývá Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro příslušné cíle; trvá na tom, 
že musí být vždy zajištěna účinná ochrana 
plodin a že zemědělci musí mít přístup k 
dostatečnému množství účinných látek; 
zdůrazňuje, že zdraví rostlin, a tím i 
výnosu, je dosahováno pouze v důsledku 
správného používání pesticidů a hnojiv na 
základě potřebnosti; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala veškerá 
mimořádná povolení vydaná členskými 
státy pro přípravky na ochranu rostlin s 
cílem zabránit narušení hospodářské 
soutěže a dosáhnout cílů udržitelnosti; 
trvá na tom, že antibiotika mohou být 
používána pouze k léčbě zvířat a nikoli v 
rámci prevence;

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Michal Wiezik, 
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
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o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik v živočišné výrobě; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy 
začleňující vyšší standardy dobrých 
životního podmínek zvířat; trvá na tom, 
aby všechny členské státy přijaly robustní 
a závazné kvantitativní cíle snižování 
pesticidů, hnojiv a antibiotik, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; uznává úsilí, které dosud 
vyvinuly členské státy EU a různá odvětví 
a zúčastněné strany, zejména v odvětví 
zemědělství; zdůrazňuje důležitost toho, 
aby tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, 
integrované řízení zemědělských podniků, 
integrovaná produkce plodin a postupy 
integrované ochrany rostlin, a to při 
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cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

současné podpoře inovativních 
technologií k optimalizaci využívání 
zemědělských vstupů; trvá na komplexním 
a uceleném posouzení dopadů 
předpokládaných cílů ve strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v 
oblasti biologické rozmanitosti a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 752
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
společného snižování používání pesticidů, 
hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
společně uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům – s 
přihlédnutím k různé realitě a 
charakteristikám každého členského 
státu, pokud jde o používání pesticidů, 
hnojiv a jiných chemických látek – a 
objasnila východiska pro tyto cíle;
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Or. en

Pozměňovací návrh 753
Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, a 
upřednostněním a urychleným 
provedením schvalovacích postupů u 
alternativ konvenčních pesticidů, jež 
nesou nízké riziko, jako jsou přírodní a 
biologické přípravky na ochranu rostlin; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, úbytku 
živin, hnojiv a antibiotik; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; 
integrované postupy produkce a ochrany 
proti škůdcům, přesné zemědělství, zelené 
biotechnologie a další inovativní 
zemědělské techniky, trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 755
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovaným rámcem zahrnujícím 
alternativní návrhy, technologie, vhodný 
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úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

soubor nástrojů pro zemědělce, a 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů, a ochrání 
příjmy zemědělců; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 756
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy a 
rozvoj systémů pro chov zvířat 
zaměřených na zdraví, aby se zabránilo 
onemocněním bez rutinního používání 
antimikrobiálních látek; trvá na tom, aby 
všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 757
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, a 
zároveň umožnily dostatečná přechodná 
období, během nichž probíhá výzkum a 
uplatňování vědecky více podložených 
alternativ; trvá na tom, aby všechny 
členské státy přijaly robustní kvantitativní 
cíle snižování, jež budou doprovázeny 
náležitě definovanými podpůrnými 
opatřeními, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
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antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a alternativního oběhového 
přístupu a přístupů ke zvládání chorob a 
škůdců v oblasti rostlinné výroby; 
doporučuje, aby všechny členské státy 
přijaly na základě hloubkové analýzy 
dopadů provedené Komisí robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. sl

Pozměňovací návrh 759
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; při stanovování těchto cílů musí být 
zohledněny příslušné výchozí hodnoty a 
pokrok dosažený v jednotlivých členských 
státech a regionech; připomíná svou výzvu 
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jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a 
snižování rizik používání pesticidů, hnojiv 
a antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, 
aby tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, 
integrovaná produkce plodin, inovativní 
technologické a biologické postupy a 
inovativní a oběhová produkce ve 
sklenících; trvá na vědecky podloženém 
posouzení dopadu cílů; podporuje 
uplatňování souvisejících právních 
předpisů, jako jsou nové genomické 
techniky, účinná politika povolování 
nízkorizikových a ekologických výrobků a 
postup uznávání biostimulantů; vyzývá 
Komisi, aby objasnila východiska cílů a 
zohlednila pokrok, jehož bylo již 
dosaženo, jakož i odlišné výchozí pozice, 
okolnosti a podmínky jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například integrovaná ochrana 
rostlin a další agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
prostřednictvím inkluzivních a 
transparentních konzultací přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 

3. vítá navrhované cíle pro 
omezování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik a snižování jejich rizik; 
zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto cíle 
byly naplňovány uplatněním uceleného, 
preventivního a oběhového přístupu, k 
němuž patří například agroekologické 
postupy; trvá na tom, aby všechny členské 
státy přijaly robustní a časově ohraničené 
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jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

kvantitativní cíle snižování pro jednotlivé 
plodiny, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů ve strategických plánech; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů prostřednictvím lepšího 
provádění směrnice o udržitelném 
používání pesticidů; vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například odborná příprava v oblasti 
agroekologických postupů, a to se 
zaměřením na pomoc zemědělcům s 
dodržováním; trvá na tom, aby všechny 
členské státy přijaly robustní kvantitativní 
cíle snižování, jež budou doprovázeny 
náležitě definovanými podpůrnými 
opatřeními, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
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východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala 
obecné pokyny, které stanovírobustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů, které budou 
pak splněny ze strany členských států; 
připomíná svou výzvu k začlenění všech 
shora uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. bg

Pozměňovací návrh 765
Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
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o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

o udržitelném používání pesticidů a 
podporuje cíle snižování používání 
pesticidů, minerálních hnojiv a antibiotik, 
a to na základě komplexního posouzení 
dopadů; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, 
integrované řízení zemědělských podniků, 
integrovaná produkce plodin a 
integrovaná ochrana rostlin; trvá na tom, 
aby všechny členské státy přijaly robustní 
kvantitativní cíle snižování, jež budou 
doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
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upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, ztráty živin 
z organických a minerálních zdrojů a 
používání antibiotik; zdůrazňuje důležitost 
toho, aby tyto cíle byly naplňovány 
uplatněním uceleného a oběhového 
přístupu; trvá na tom, aby všechny členské 
státy v souladu se svou konkrétní situací 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů a jejich provedení na úrovni 
využívání pomocí inovativních a 
technologických řešení; vyzývá Komisi, 
aby upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. es

Pozměňovací návrh 768
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíl 
přesnějšího a cílenějšího používání 
pesticidů, hnojiv a antibiotik, spolu s další 
podporou zemědělců; zdůrazňuje 
důležitost toho, aby tyto cíle byly 
naplňovány uplatněním uceleného a 
oběhového přístupu, k němuž patří 
například agroekologické postupy; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
objektivní kritéria, jež budou doprovázena 
náležitě definovanými podpůrnými 
opatřeními, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží se 
spravedlivými příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. lt

Pozměňovací návrh 769
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy a 
řízení rezistence vůči pesticidům; trvá na 
tom, aby všechny členské státy přijaly 
robustní kvantitativní cíle snižování, jež 
budou doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
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úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do právních 
předpisů a vyzývá Komisi, aby upřesnila, 
jak naloží s příspěvky jednotlivých 
členských států k celounijním cílům, a 
objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 770
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle 
snižování, jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby byly cíle stanovené ve 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
závazné pro všechny členské státy a aby 
byly doprovázeny náležitě definovanými 
podpůrnými opatřeními, čímž se zajistí 
odpovědnost na všech úrovních, která 
napomůže splnění těchto cílů; připomíná 
svou výzvu k začlenění všech shora 
uvedených záměrů a cílů do závazných 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 771
Pernille Weiss
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států k celounijním 
cílům, a objasnila východiska pro tyto cíle;

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik, zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného přístupu založeného na 
životním cyklu; trvá na tom, aby všechny 
členské státy přijaly robustní kvantitativní 
cíle snižování, jež budou doprovázeny 
náležitě definovanými podpůrnými 
opatřeními, čímž se zajistí odpovědnost na 
všech úrovních, která napomůže splnění 
těchto cílů; připomíná svou výzvu 
k začlenění všech shora uvedených záměrů 
a cílů do právních předpisů a vyzývá 
Komisi, aby upřesnila, jak naloží 
s příspěvky jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle a zajistila rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
definovanými podpůrnými opatřeními, 

3. vítá rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů a cíle 
snižování používání pesticidů, hnojiv a 
antibiotik; zdůrazňuje důležitost toho, aby 
tyto cíle byly naplňovány uplatněním 
uceleného a oběhového přístupu, k němuž 
patří například agroekologické postupy, 
zejména podpora přírodních pesticidů; 
trvá na tom, aby všechny členské státy 
přijaly robustní kvantitativní cíle snižování, 
jež budou doprovázeny náležitě 
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čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; připomíná svou výzvu k začlenění 
všech shora uvedených záměrů a cílů do 
právních předpisů a vyzývá Komisi, aby 
upřesnila, jak naloží s příspěvky 
jednotlivých členských států 
k celounijním cílům, a objasnila 
východiska pro tyto cíle;

definovanými podpůrnými opatřeními, 
čímž se zajistí odpovědnost na všech 
úrovních, která napomůže splnění těchto 
cílů; vyzývá Komisi, aby přijala 
rozhodnutí v souladu s předpisy a 
bojovala proti nekalé soutěži, pokud dovoz 
zemědělských produktů do EU nebude 
respektovat tyto nové postupy a cíle;

Or. fr

Pozměňovací návrh 773
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby provedla 
komplexní posouzení kumulativních 
dopadů různých cílů – včetně cílů v 
oblasti snižování – pro zemědělství EU 
stanovených ve strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá oznámení daňových pobídek, 
které vedou k přechodu na udržitelný 
potravinový systém a podněcují 
spotřebitele k výběru udržitelné a zdravé 
výživy, jako je návrh Komise týkající se 
sazeb DPH, který by členským státům 
umožnil cíleněji využívat sazby, například 
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na podporu bioovoce a biozeleniny; 
daňové systémy EU by měly zajistit, aby 
ceny různých potravin odrážely jejich 
skutečné náklady, pokud jde o využívání 
konečných přírodních zdrojů, znečištění, 
emise skleníkových plynů a další 
externality týkající se životního prostředí a 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 775
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že antimikrobiální 
rezistence (AMR) představuje rostoucí 
zdravotní hrozbu, která každoročně v Unii 
způsobuje odhadem již 33 000 úmrtí; 
zdůrazňuje, že se jedná o nadnárodní a 
přeshraniční zdravotní hrozbu, kdy 
koordinovaná činnost EU může vést ke 
změnám; zdůrazňuje, že je třeba omezit 
používání jiných než zásadních antibiotik, 
a to i při produkci potravin, a vyzývá 
všechny členské státy, aby přijaly 
rozhodnější opatření k řešení problému 
nadměrného používání antibiotik;

Or. en

Pozměňovací návrh 776
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba dále 
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umožňovat mimořádná povolení pesticidů, 
jak je stanoveno v právním rámci EU, aby 
se zajistilo zabezpečení dodávek potravin v 
rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
snižování používání chemických pesticidů 
a hnojiv musí být doprovázeny posílením 
výzkumu a vývoje alternativních 
přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, 
jakož i metod a technologií aplikací, 
pokud se EU skutečně chce stát příkladem 
pro ostatní, pokud jde o udržitelné 
zemědělství šetrné k životnímu prostředí; 
vyzývá Komisi, aby provedla posouzení 
dopadů a členské státy nabídly 
zemědělcům soubor nástrojů pro 
alternativy k ochraně rostlin a hnojení s 
cílem zajistit bezpečnost dodávek s vysoce 
kvalitními a produkovanými potravinami, 
které jsou šetrné k biologické 
rozmanitosti; vyzývá spolunormotvůrce, 
aby tyto cíle řádně zohlednili v 
nadcházejících legislativních iniciativách;

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že pesticidy a 
hnojiva jsou v některých případech pro 
zemědělce nezbytnými nástroji pro 
zajištění účinného využívání zemědělské 
půdy a stabilních výnosů; domnívá se, že 
úsilí o snížení rizika pesticidů a hnojiv by 
mělo zohledňovat všechny aspekty 
udržitelnosti a mělo by se opírat spíše o 
komplexní posouzení rizik než o cíle 
svévolného snižování;

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby evropským 
zemědělcům usnadnila inovace v oblasti 
zemědělství a přístup k těmto technologiím 
v zájmu další ochrany biologické 
rozmanitosti prostřednictvím pobídek k 
technologiím, včetně biopesticidů a 
digitálních nástrojů, s přiměřeným 
regulačním rámcem založeným na 
důkazech, který může podpořit potřebu 
monitorování a rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3a. poukazuje na to, že v posledních 
letech se zemědělci stále častěji potýkají se 
škodlivými dopady změny klimatu a 
častým vniknutím nových invazivních 
druhů z různých oblastí světa, což má 
velmi závažné důsledky pro produkci; 
zdůrazňuje také, že za účelem sladění 
ochrany plodin a postupného 
odstraňování tradičních nástrojů ochrany 
vyzývá ke zpřístupnění nových řešení s 
vědomím složitosti a nákladů procesu 
testování a ověřování, investicím do 
hledání účinných látek s menším 
dopadem na životní prostředí, ale stejnou 
účinností při ochraně produkce, a k 
podpoře nových technologií, jako je 
přesné zemědělství a editace genomu, 
které by otevřely nové důležité možnosti v 
selektivním šlechtění rostlin zemědělského 
zájmu, včetně původních odrůd, jakož i k 
podpoře modelů vzájemné pomoci při 
náhradě škod na produkci; zdůrazňuje 
také, že přizpůsobení směrnic o 
antibiotikách a dobrých životních 
podmínkách zvířat, spolu s přijetím 
opatření, která jdou nad rámec 
základních opatření, umožnilo významné 
snížení používání veterinárních antibiotik, 
ale současně představovalo obrovskou 
ekonomickou zátěž, kterou ze strany trhu 
často nedoprovází uznání vyšší hodnoty 
produkce získané při uplatnění nových 
pravidel; tvrdí, že přezkum pravidel, a tedy 
zavedení ještě přísnějších kritérií, by sice 
na jedné straně měl vést k 
předpokládanému dosažení stanovených 
pozitivních cílů, jako je další zlepšení 
zdraví zvířat, a tedy následné další snížení 
používání antimikrobiálních látek, na 
druhé straně to jistě také přinese výrazně 
negativní důsledky, jako je další 
neudržitelná ekonomická zátěž pro 
podniky; souhlasí tedy s tím, že je nutné, 
aby kromě uznání již vynaloženého úsilí 
byly tyto cíle vázány na dostupnost 
přiměřených a jasně daných zdrojů 
vyčleněných na přizpůsobení se novým 
předpisům;
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Or. it

Pozměňovací návrh 781
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v budoucích 
legislativních iniciativách EU 
souvisejících s používáním pesticidů je 
třeba věnovat větší pozornost ochraně 
zdraví a bezpečnosti pracovníků; 
připomíná, že pesticidy mohou u 
pracovníků, kteří jim jsou vystaveni, 
způsobit různé zdravotní problémy, včetně 
podráždění kůže, alergií, otravy, narušení 
imunitního systému, poškození 
chromozomů, respiračních problémů, 
poruch mužských pohlavních orgánů, 
poruch reprodukce a rakoviny; 
připomíná, že je důležité zajistit, aby 
všichni pracovníci dostávali ochranné 
prostředky, jakož i komplexní informace a 
školení o používání pesticidů a 
souvisejících nebezpečích týkajících se 
používání pesticidů; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit, aby každý pracovník v 
zemědělství byl schopen získat oficiální 
dokumentaci o typu pesticidů používaných 
během své pracovní činnosti; zdůrazňuje, 
že pro dosažení těchto cílů je zásadní dále 
revidovat směrnici 2004/37/ES – 
karcinogeny nebo mutageny při práci –, 
jakož i nařízení 1107/2009 o přípravcích 
na ochranu rostlin a směrnici 98/24/ES o 
bezpečnosti a ochraně zdraví 
zaměstnanců před riziky spojenými s 
chemickými činiteli používanými při 
práci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 782
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris 
Papadakis, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Inese Vaidere, Anja Hazekamp, Marc 
Tarabella

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že kromě revize 
směrnice o udržitelném používání 
pesticidů za účelem omezení používání 
pesticidů a jejich rizik by Komise měla 
zlepšit posuzování rizik přípravků na 
ochranu rostlin pro životní prostředí s 
cílem zohlednit účinky pesticidů na 
kvalitu vody a zdroje pitné vody, včetně 
kumulativních a kombinovaných účinků; 
zdůrazňuje, že pesticidy, které mají 
výrazný negativní dopad na kvalitu 
podzemních a povrchových vod nebo na 
výrobu pitné vody, by měly být odstraněny 
přednostně a že by mělo být podporováno 
nahrazení škodlivých pesticidů látkami 
představujícími nízké riziko; zdůrazňuje, 
že je třeba zlepšit koordinaci politik mezi 
právními předpisy týkajícími se 
zemědělství, pesticidů, biocidů a hnojiv, 
na straně jedné, například právními 
předpisy týkajícími se vody, na straně 
druhé, s cílem zajistit ochranu našich 
vodních zdrojů, zejména těch, které se 
používají k výrobě pitné vody, před 
nadměrným využíváním a znečištěním 
způsobeným zemědělstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že zemědělci potřebují 
širší škálu nástrojů na ochranu svých 
plodin a rozhodování o tom, které 
opatření bude jejich plodiny nejlépe a 
nejudržitelněji chránit; vybízí proto k 
širšímu využívání různých nástrojů, 
včetně nízkorizikových pesticidů 
biologického původu, v souladu se 
zásadami integrované ochrany před 
škůdci; zdůrazňuje, že by měla být 
zvážena potřeba zvýšit dostupnost 
ekologického zemědělství u řady možností 
kontroly škůdců, které splňují jak 
požadavky ekologického zemědělství, tak 
požadavky na účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby revidovala nařízení 
(ES) č. 1107/2009 s cílem podpořit vývoj, 
povolování a uvádění nízkorizikových 
pesticidů biologického původu na trh EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 784
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Alexander Bernhuber, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že přístup k bezpečné a 
účinné ochraně rostlin je nezbytný k 
tomu, aby zemědělci mohli zabránit 
přirozeně se vyskytujícím kontaminujícím 
látkám pocházejícím z potravin, jako jsou 
karcinogenní mykotoxiny, které ohrožují 
bezpečnost našich potravin; zdůrazňuje, 
že integrovaná ochrana rostlin je možná 
pouze tehdy, mají-li zemědělci 
odpovídající a dostatečné zdroje; 
zdůrazňuje proto, že je třeba navrhnout 
zásadu inovací a nahrazení integrované 
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ochrany rostlin, což znamená, že předtím, 
než bude látka/výroba stažena z trhu, musí 
mít Komise jistotu, že budou k dispozici 
odpovídající alternativy, aby zemědělci 
měli přístup k odpovídajícímu souboru 
nástrojů bezpečných, účinných a cenově 
dostupných řešení, jakož i přístupu k 
nejnovějším znalostem, technologiím a 
nejlepším poradenským službám;

Or. en

Pozměňovací návrh 785
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je důležité mít 
řešení a nástroje na ochranu rostlin pro 
stabilitu zemědělské produkce a 
udržitelnost příjmů zemědělců; domnívá 
se, že ačkoli bylo dosaženo pokroku, 
spotřebitelé vyžadují podstatné snížení 
rizik chemických pesticidů; domnívá se, že 
cíle strategie týkající se snižování 
používání a rizika chemických pesticidů 
přispějí k podpoře inovativních řešení na 
ochranu plodin šetrných k životnímu 
prostředí, jako je vývoj nových 
biologických účinných látek, podpora 
přírodních metod ochrany proti škůdcům, 
přesnější a účinnější metody používání a 
epidemiologické modely pro lepší kontrolu 
škůdců a chorob, což sníží potřebu 
pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Tonino Picula

Návrh usnesení
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Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že monokultury, 
zavádění GMO a rozšířené používání 
syntetických pesticidů významně přispěly 
ke ztrátě odrůd zemědělských plodin; 
uznává, že biologická rozmanitost v 
zemědělství hraje klíčovou úlohu při 
zachování udržitelných potravinových 
systémů; vyzývá Komisi, aby předložila 
opatření na podporu producentů, kteří 
uplatňují a kultivují biologickou 
rozmanitost v zemědělství a kteří chrání 
tradiční zemědělskou krajinu, know-how 
a architekturu, a aby zajistila registraci 
odrůd osiva ve veřejných registrech s 
cílem chránit ohrožené plodiny a 
zpřístupnit je; vyzývá Komisi, aby 
podněcovala k přijímání udržitelných 
agroekologických zemědělských postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 787
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že relokalizace 
vyžaduje snížení závislosti 
potravinářského zemědělství na vstupu, 
zejména podporou cíle snížit používání 
pesticidů o 50 % do roku 2025 (a o 80 % 
do roku 2030 a postupně ukončit 
používání chemických pesticidů do roku 
2035); konstatuje, že „soubor nástrojů“ 
zemědělce by měl být založen na 
preventivních opatřeních, agronomických 
postupech a chemických látkách a jejich 
alternativách, jako je biologická kontrola; 
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zdůrazňuje však, že provádění postupů 
integrované ochrany rostlin je 
nerovnoměrné a pro dosažení jejich 
maximálních přínosů by mělo být 
povinné; zdůrazňuje, že povolení 
nízkorizikových přírodních přípravků na 
ochranu rostlin založených na přírodních 
produktech může přispět k udržitelnému 
zemědělskému odvětví EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že alternativy k 
chemickým a nebezpečným pesticidům 
jsou již k dispozici; vyzývá Komisi, aby 
včas posoudila přepracování směrnice 
2009/128/ES s cílem plně využít potenciál 
alternativ k pesticidům, zejména pokud 
jde o integrovanou ochranu rostlin; 
vyzývá členské státy, aby přeměnily 
stávající obecné zásady integrované 
ochrany rostlin na praktická a měřitelná 
kritéria s cílem ověřit je na úrovni 
zemědělských podniků; konstatuje, že 
podle stávajících ustanovení SZP existuje 
jen málo opatření, která zemědělce 
odrazují od používání „standardních“ 
přípravků na ochranu rostlin, a navrhuje 
více pobídek k přechodu na nechemické 
nebo alternativní metody;

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že všechny cíle a 
opatření v oblasti snižování emisí 
obsažené ve strategii musí být založeny na 
důkladném posouzení dopadu všech 
pesticidů a všech hnojiv, včetně produktů 
používaných především v ekologickém 
zemědělství; zdůrazňuje silné stránky a 
příležitosti přesného zemědělství a 
inteligentního zemědělství, pokud jde o 
dosažení cílů strategie; zdůrazňuje 
význam dalšího vzdělávání, které umožní 
zúčastněným stranám celého 
potravinového řetězce účastnit se a zapojit 
se do přechodu k udržitelnému 
potravinovému řetězci a následně na 
udržitelné zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že má-li být dosaženo 
podstatného snížení používání pesticidů a 
rizik, musí být k nejen dispozici 
bezpečnější alternativy, aby byla zajištěna 
dostupnost fungujícího souboru nástrojů 
na ochranu rostlin a usnadněno účinnější 
využívání prostřednictvím inovativních 
nástrojů, jako je digitální a přesné 
zemědělství, ale také je zapotřebí 
odolnějších odrůd, které vyžadují méně 
vstupů k zajištění stabilních výnosů; 
zdůrazňuje význam nových inovativních 
šlechtitelských postupů pro 
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zpřístupňování těchto odrůd a vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu navrhla 
regulační rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že ekologické 
zemědělství přináší spolehlivé přínosy pro 
životní prostředí, přičemž uznává jeho 
nižší výnosy a větší variabilitu výnosů; 
zdůrazňuje, že rozvoj ekologické produkce 
potravin musí být založen na trhu a 
doprovázen vývojem v oblasti výzkumu, 
inovací a přenosu vědeckých poznatků, 
trhu a rozvojem dodavatelského řetězce; 
domnívá se, že ekologické zemědělství by 
mělo být dále podporováno a zároveň by 
se mělo nadále využívat silných stránek 
různých modelů zemědělství a měly by být 
dále zlepšovány s cílem zajistit stabilitu 
trhu s ekologickými produkty a 
spravedlivou odměnu pro zemědělce;

Or. en

 Pozměňovací návrh 792
Veronika Vrecionová

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3 a. upozorňuje na velké rozdíly ve 
využívání pesticidů a průmyslových hnojiv 
mezi jednotlivými členskými státy. 
Přijímaná opatření tak tyto rozdíly musí 
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brát v úvahu a např. musí stanovovat 
limity maximálního přípustného množství 
pesticidů a/nebo průmyslových hnojiv na 
hektar, nebo zajistit aby bilance použitých 
dusíkatých hnojiv odpovídala jejich 
odvozu ve formě sklizně (a nedošlo tedy ke 
kontaminaci prostředí). Nikoli jejich 
plošné procentuální snižování bez ohledu 
na skutečné využívání těchto látek v 
jednotlivých zemích;

Or. cs

Pozměňovací návrh 793
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. uznává nejnovější pokroky v 
oblasti technologie ochrany rostlin s 
následným snížením použitého množství a 
toxických sloučenin, jako jsou 
mykotoxiny; zdůrazňuje, že v zájmu 
účinného omezení používání pesticidů v 
konvenčním a ekologickém zemědělství je 
nutné spoléhat na harmonizované 
ukazatele rizik; zdůrazňuje, že jakákoli 
iniciativa týkající se pesticidů musí 
zohledňovat rozdílné klimatické a 
agronomické podmínky v EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 794
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že maloobchodníci v 
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potravinovém řetězci by měli hrát 
významnou úlohu při dosahování cílů 
snížení v rámci strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“; je toho názoru, že by měly 
působit jako správci řetězce při provádění 
všech dostupných postupů a metod 
integrované ochrany rostlin pro každou 
plodinu v jejich řetězci s cílem splnit cíle 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
vyzývá k tomu, aby každý potravinový 
řetězec každoročně podával zprávy o 
provádění cílů a cílech v oblasti snižování 
emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 795
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vzhledem k tomu, že EU je 
předním světovým vývozcem a dovozcem 
zemědělsko-potravinářských výrobků, 
žádá Evropskou komisi, aby v souladu s 
ambiciózními environmentálními 
standardy strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ stanovila v rámci obchodní 
politiky kritéria vzájemnosti za účelem 
zlepšení spolupráce se třetími zeměmi, a 
tím přispěla k celosvětovému boji proti 
změně klimatu a k zachování 
konkurenceschopnosti evropského 
zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 796
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby posílila 
nařízení (ES) č. 1107/2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh ve 
prospěch přísnějších a komplexnějších 
vědeckých hodnocení vztahujících se na 
všechny látky obsažené v obchodním 
produktu, který je předmětem žádosti o 
povolení uvedení na trh, a nezávislejšího a 
transparentnějšího postupu, který není 
dotčen žádným střetem zájmů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 797
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. dále konstatuje, že změna klimatu 
představuje riziko šíření nových škůdců 
rostlin, jež mají dopad jak na zemědělské 
plodiny, tak na lesní oblasti; nová 
rostlinolékařská rizika proto mohou ztížit 
nebo znemožnit dosažení cílů snížení 
používání přípravků na ochranu rostlin; 
zároveň vyzývá k pokračujícímu 
posilování dovozního režimu Evropské 
unie a současně k dodržování ustanovení 
Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 798
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že přesné zemědělství 
by mělo být výslovně podporováno a 
propagováno jako nástroj, který pomůže 
optimalizovat používání pesticidů, jakož i 
způsob, jak dosáhnout cílů Zelené 
dohody; zdůrazňuje, že zemědělci by měli 
být podporováni v tom, aby mohli cíleněji 
přijímat nástroje pro řízení zemědělských 
podniků, a konkrétněji nástroje pro řízení 
rostlinné produkce, které pěstitelům 
umožňují cíleněji využívat ochranu plodin 
a hnojiv, jakož i další vstupy, jako je 
voda; 

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se 
tyto cíle staly celounijními cíli, k nimž 
musí přispět všechny členské státy 
prostřednictvím opatření na vnitrostátní 
úrovni, a aby v této souvislosti byly 
zohledněny úspěchy, kterých již bylo 
dosaženo, a různé výchozí pozice, 
okolnosti a podmínky členských států, aby 
nebyly penalizovány průkopníci, a to v 
souladu se zásadou subsidiarity;

Or. nl

Pozměňovací návrh 800
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že tyto 
cíle budou cíli EU, k nimž musí přispět 
všechny členské státy prostřednictvím 
opatření na vnitrostátní úrovni; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou subsidiarity je třeba zohlednit již 
dosažené úspěchy a různé výchozí pozice, 
okolnosti a podmínky členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zohlednily škodlivé důsledky používání 
pesticidů na zdraví zemědělců tím, že na 
evropské nebo vnitrostátní úrovni vytvoří 
fond pro odškodňování zemědělců 
postižených chorobami spojenými s 
používáním těchto produktů, přičemž 
takový fond bude financován z příspěvků 
výrobců těchto produktů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 802
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí škodlivé účinky na 
zdraví, které se u zemědělců mohou 
rozvinout v důsledku používání pesticidů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby na 
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evropské nebo vnitrostátní úrovni 
vytvořily vyrovnávací fond pro zemědělce 
trpící chorobami spojenými s používáním 
těchto produktů, který bude financován z 
příspěvků od výrobců těchto produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že cíle snižování, jež 
budou nakonec stanoveny pro přípravky 
na ochranu rostlin, by měly být 
doprovázeny udržitelnými alternativami 
dostupnými na trhu s rovnocennou 
účinností při ochraně zdraví rostlin, aby 
se zabránilo nedostatečnému ošetření 
plodin v EU a šíření organismů 
škodlivých pro rostliny;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že sociální rozměr musí 
být plně začleněn do všech budoucích 
iniciativ strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ spolu s ekonomickým a 
environmentálním rozměrem, aby bylo 
dosaženo tolik potřebné soudržnosti 
politik ve prospěch udržitelného rozvoje; 
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trvá na tom, že zlepšení pracovních 
podmínek, kolektivního vyjednávání a 
sociální ochrany má zásadní význam pro 
boj proti sociálnímu dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že dostatečné účinné 
přípravky na ochranu rostlin budou i 
nadále nepostradatelné pro ochranu 
plodin před novými škůdci a chorobami, 
aby se zabránilo ztrátám potravin; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že další 
omezení dostupnosti přípravků na 
ochranu rostlin jako krajní řešení by 
mohla ohrozit úsilí o celostní přístup 
integrované ochrany rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že používání 
pesticidů u trvalých kultur je podstatně 
větší než v jiných zemědělských 
činnostech, a proto je dosažení cílů 
strategie snížit používání pesticidů v 
zemědělské produkci v členských státech s 
nadprůměrným podílem trvalých kultur 
výrazně obtížnější než ve státech, kde je 
podíl této zemědělské půdy nižší;
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Or. sl

Pozměňovací návrh 807
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christophe Hansen, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že je naprosto 
nezbytné, aby aktivním zemědělcům byla 
poskytována větší podpora nebo aby jim 
byly poskytnuty znalosti a odborná 
příprava, technologie a inovace, jakož i 
právní jistota při přechodu k 
agroekologickým postupům, a také 
přiměřené odměňování za jejich produkty 
na trhu, jež jsou šetrné k životnímu 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá opatření k omezení používání 
pesticidů, umělých hnojiv a antibiotik; 
zdůrazňuje však, že všechny inovativní a 
méně škodlivé výrobky používané na 
jejich místě musí být přístupné 
zemědělcům ve všech členských státech, 
aby měli stejný soubor nástrojů v celé 
Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 809
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. podporuje návrh Komise snížit 
celkové používání chemických pesticidů v 
EU a jejich rizik o 50 % a používání 
nebezpečných pesticidů o 50 % do roku 
2030; domnívá se, že Komise by měla v 
zájmu dosažení tohoto cíle podporovat 
zavádění inovativních zemědělských 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje, že je nutné 
investovat do výzkumu nových účinných 
látek s lepšími ekotoxikologickými profily, 
které budou schopné zajistit odpovídající 
rostlinolékařskou ochranu plodin, a to 
rovněž s ohledem na nové výzvy spojené se 
změnou klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 811
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. znovu opakuje, že je nutné 
investovat do výzkumu nových účinných 
látek s lepšími ekotoxikologickými profily, 
které budou schopné zajistit odpovídající 
rostlinolékařskou ochranu plodin, a to 
rovněž s ohledem na nové výzvy spojené se 
změnou klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 812
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby revidovala 
rámec směrnice o průmyslových emisích a 
nahradila referenční dokument o 
nejlepších dostupných technikách 
(BREF) týkající se intenzivního chovu 
prasat a drůbeže dokumentem BREF pro 
udržitelný chov hospodářských zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že tyto cíle by měly být 
založeny na společných vědeckých 
ukazatelích a metodách výpočtu, aby bylo 
dosaženo sbližování Evropské unie, 
přičemž by měly být zohledněny různé 
výchozí pozice každého členského státu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 814
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vzhledem k tomu, 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 815
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je přesvědčen, že kvantitativní cíl 
snížení o 50 % u všech používaných 
chemických pesticidů by měl být zvýšen na 
70 % a že používání všech vysoce 
rizikových pesticidů by mělo být do roku 
2030 postupně ukončeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)



AM\1224068CS.docx 231/270 PE680.919v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá ambici Komise dosáhnout 25 
% ekologického zemědělství do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na nekonzistentní 
povahu cílů této strategie, které se týkají 
snížení používání pesticidů a zvýšení 
podílu půdy využívané pro ekologické 
zemědělství, neboť nárůst této půdy 
ovlivní nárůst používání pesticidů, které 
mohou být používány v ekologickém 
zemědělství, což je v rozporu s 
požadavkem na omezení používání 
pesticidů; zdůrazňuje, že pesticidy, které 
jsou povoleny pro použití v ekologické 
produkci, zatěžují životní prostředí méně, 
ale poukazuje na to, že tyto pesticidy, jako 
jsou látky na bázi síry a mědi, se ve 
srovnání s jinými metodami zemědělské 
produkce používají ve výrazně vyšším 
množství; poukazuje na to, že zvýšení 
podílu ekologické produkce u trvalých 
kultur ve skutečnosti zvyšuje používané 
množství některých pesticidů, což je v 
rozporu se zaměřením této strategie, a 
tudíž bude nezbytné tyto cíle znovu 
vymezit a příslušná opatření definovat 
také v právních předpisech EU, které z 
této strategie vzejdou, aby nebyla v 
přímém rozporu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 818
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Biljana Borzan, Sara Cerdas, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Maria Noichl, Eric Andrieu, Simona Bonafè

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že několik opatření 
SZP může přispět k provádění směrnice o 
udržitelném používání pesticidů, 
například podporou integrované ochrany 
rostlin a ekologického zemědělství; 
připomíná, že pravidla SZP rovněž 
vyžadují, aby členské státy zřídily 
poradenské systémy pro zemědělství a 
poskytovaly poradenství v oblasti 
integrované ochrany rostlin všem 
zemědělcům; vyjadřuje však politování 
nad tím, že ačkoli jsou zásady integrované 
ochrany rostlin pro zemědělce povinné, 
nejsou zahrnuty jako podmínka pro platby 
SZP, a že navzdory podpoře 
udržitelnějších zemědělských postupů 
existuje jen málo opatření, která 
zemědělce odrazují od používání 
„standardních“ přípravků na ochranu 
rostlin a vedou k tomu, aby využili 
nechemické nebo alternativní metody1e; 
vyzývá členské státy, aby přeměnily 
obecné zásady integrované ochrany 
rostlin na praktická a měřitelná kritéria a 
ověřovaly tato kritéria na úrovni 
zemědělských podniků; vyzývá Komisi, 
aby tato měřitelná kritéria integrované 
ochrany rostlin začlenila do 
„podmíněnosti“ v rámci SZP po roce 2020 
a zajistila jejich prosazování;
_________________
1e Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 
05/2019 s názvem „Udržitelné využívání 
přípravků na ochranu rostlin: pokrok v 
měření a snižování rizik je omezený“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. opakuje svou výzvu ke zlepšení 
systému pro povolování pesticidů v EU, 
který bude založen na vzájemně 
posouzených vědeckých studií a bude plně 
transparentní, pokud jde o míru expozice 
lidí a životního prostředí a zdravotní 
rizika; vyzývá k přezkumu právních 
předpisů týkajících se pesticidů s cílem 
zajistit, aby členské státy, které si přejí 
stáhnout některé účinné látky, tak mohly 
činit na základě zásady předběžné 
opatrnosti; vyzývá k plnému zahrnutí 
chronické expozice pesticidům a jejich 
kumulativních a synergických účinků do 
jejich hodnocení rizik a stanovení MLR; 
vyzývá Komisi, aby zajistila další 
požadavky na stanovení priorit 
nechemických metod ochrany proti 
škůdcům s cílem posunout ochranu 
plodin od závislosti na chemických 
pesticidech na udržitelné nechemické 
alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že v budoucích 
legislativních iniciativách EU spojených s 
používáním pesticidů je třeba věnovat 
větší pozornost ochraně zdraví a 
bezpečnosti pracovníků, neboť toto 
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používání může způsobit různé a závažné 
zdravotní problémy; připomíná, že je 
důležité zajistit, aby všichni pracovníci 
dostávali vhodné ochranné prostředky, 
jakož i komplexní informace a školení o 
používání pesticidů a souvisejících 
nebezpečích a rizicích týkajících se 
používání pesticidů; zdůrazňuje, že pro 
dosažení těchto cílů je zásadní revidovat 
směrnici 98/24/ES o ochraně zdraví a 
bezpečnosti zaměstnanců před riziky 
spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci, jakož i nařízení 
1107/2009 o přípravcích na ochranu 
rostlin s cílem přijmout přísnější 
vylučovací kritéria na základě 
nebezpečnosti a zlepšit posuzování 
vystavení zaměstnanců pesticidům;

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá k transformační změně 
stávajících zemědělských postupů a 
metod, jako je pravidelný postřik pesticidy, 
jež vedou k většímu používání pesticidů 
při stále rostoucí rezistenci škodlivých 
organismů; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
do povinných opatření a postupů pro 
každou plodinu, jako je mechanické pletí 
a květinové pásy, zařadila povinná 
opatření a postupy jako základ pro obrat v 
používání pesticidů a odolnosti škodlivých 
organismů; navrhuje, aby opatření a 
postupy integrované ochrany rostlin, které 
využívá podstatná část zemědělců, byly 
povinné; trvá na tom, že poplatek za 
pesticidy pomůže při transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 822
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Simone Schmiedtbauer, Marlene 
Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že každé snížení 
používání chemických přípravků na 
ochranu rostlin musí být doprovázeno 
zásadou inovací; vyzývá Komisi, aby 
zvážila význam regulačního rámce, který 
podpoří inovace a výzkum za účelem 
vývoje lepších a bezpečnějších přípravků 
na ochranu rostlin a alternativ, včetně 
vývoje a zaměstnanosti nových 
inovativních technik, jako je přesné 
zemědělství a nové šlechtitelské postupy; 
vyzývá Komisi, aby zveřejnila studii o 
potenciálu nových genomických technik, 
které by měly být základem řádného 
regulačního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby do svého 
přezkumu začlenila prováděcí opatření 
týkající se ustanovení o povolení uvádění 
pesticidů na trh za účelem dodržení 
celounijního cíle snižování pesticidů 
stanoveného ve strategii pro biologickou 
rozmanitost, zejména prostřednictvím 
zahrnutí ustanovení týkajících se 
životního prostředí do kritérií pro povolení 
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uvádění pesticidů na trh do nařízení 
1107/2009; zastává názor, že rozhodnutí o 
schválení podle nařízení č. 1107/2009 by 
nemělo být uděleno, pokud úřad EFSA 
dospěje k závěru, že existuje vysoké riziko 
pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. požaduje přísnější a soudržnější 
kontrolu provádění směrnice 
2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství za účelem dosažení 
udržitelného používání pesticidů, 
členskými státy, zejména pokud jde o 
kontrolu veškerých zařízení pro aplikaci 
pesticidů pro profesionální použití, a 
připomíná, že veškerá zařízení pro 
aplikaci pesticidů pro profesionální 
použití měla být zkontrolována v souladu 
s touto směrnicí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 825
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že „chráněné 
pěstování“ ovoce a zeleniny v moderních 
sklenících je vysoce udržitelný systém 
produkce potravin, který je stále více 
využíván a nabízí řadu výhod; vyzývá 
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Komisi, aby uznala probíhající 
transformaci evropského odvětví 
zahradnictví, která umožňuje udržitelnější 
produkci potravin a přispívá k 
zabezpečení potravin, bezpečnosti 
potravin, účinnějšímu využívání zdrojů a 
menšímu plýtvání potravinami v celém 
potravinovém řetězci;

Or. nl

Pozměňovací návrh 826
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. poukazuje na to, že pro snížení 
ztráty živin a zabránění nadměrnému 
hnojení je klíčové cílené hnojení, které je 
přizpůsobeno požadavkům na rostliny, a 
moderní aplikační technologie; 
zdůrazňuje, že moderní minerální hnojiva 
umožňují zemědělcům dodávat svým 
plodinám živiny zvláště cíleným způsobem 
přizpůsobeným aplikacím, založeným na 
potřebách, a tím i k životnímu prostředí, a 
to při dosahování optimálních výnosů a 
kvality, čímž se stabilizují příjmy 
zemědělců a podpoří zdraví rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vítá návrh Komise na snížení ztráty 
živin; zdůrazňuje, že strategie pro snížení 
ztráty živin by se měla zaměřit především 
na to, aby zemědělcům umožnila zvýšit 
účinnost hospodaření s živinami, a 
zdůrazňuje význam inovativních 
technologií a řešení, jako jsou přesné a 
inteligentní zemědělství, poradenské 
služby v oblasti výživy rostlin a podpora 
řízení; dále vyzývá k tomu, aby strategie 
zvážila dopad různých hnojiv na klima a 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. žádá alternativy a nástroje, aby 
zemědělci mohli se zárukami čelit novým 
škůdcům a chorobám; vyzývá Komisi, aby 
urychlila a zjednodušila postup 
povolování biopesticidů a zvážila použití 
dronů pro letecký postřik přípravky na 
ochranu rostlin, jakož i iniciativy ke 
snížení pesticidů v rámci opatření 
plánovaných na podporu digitalizace a 
přesného zemědělství;

Or. es

Pozměňovací návrh 829
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. trvá na tom, aby Komise naléhavě 
posoudila režim odchylky vůči zákazu 
neonikotinoidů v Unii, zejména pokud jde 
o jeho dopad na biologickou rozmanitost; 
vyzývá Komisi, aby navrhla řešení, která 
zabrání použití výjimek pro používání 
neonikotinoidů a aby byl veškerý dovoz 
zemědělských produktů, které je obsahují, 
přísně zakázán k prodeji v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 830
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Jutta Paulus

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vypracovala jasný a komplexní systém pro 
snižování rizika pesticidů, aby bylo možné 
splnit cíl strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ snížit riziko o 50 % do roku 
2030; tento systém by měl zohledňovat 
alespoň množství, toxicitu pro všechny 
trofické úrovně, poločas rozkladu ve vodě, 
sediment a půdu, potenciál bioakumulace, 
použití a případně další vědecky 
podložená kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
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Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
koordinaci politik mezi právními předpisy 
týkajícími se zemědělství, pesticidů, 
biocidů a hnojiv, na straně jedné, 
například právními předpisy týkajícími se 
vody, na straně druhé, s cílem zajistit 
ochranu našich vodních zdrojů před 
nadměrným využíváním a znečištěním 
způsobeným zemědělstvím; poukazuje na 
to, že je třeba podporovat přizpůsobenou 
zemědělskou produkci, jako jsou plodiny 
méně náročné na vodu v oblastech 
postižených suchem;

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
integrované ochrany rostlin při snižování 
závislosti na pesticidech a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby zajistily její uplatňování 
a systematické posuzování jejího 
provádění; zdůrazňuje, že zemědělci 
potřebují větší soubor bezpečných, cenově 
dostupných a ekologicky šetrných 
ochranných řešení a metod, jakož i 
posílení odborné přípravy, včetně oblasti 
agroekologických postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Bert-Jan Ruissen
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že zabezpečení 
potravin musí být vždy zaručeno; 
zdůrazňuje, že strategie se musí zaměřit 
na posílení zemědělského odvětví a na 
podporu úsilí zemědělců o posílení 
udržitelnosti; zdůrazňuje skutečnost, že 
evropští zemědělci dodržují nejpřísnější 
požadavky na produkci na světě, a 
zdůrazňuje, že strategie nesmí vést k 
přemístění produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Inma Rodríguez-
Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. připomíná, že pouhé snížení 
objemu přípravků na ochranu rostlin 
automaticky nesníží výsledný dopad na 
životní prostředí; konstatuje, že nástroje a 
technologie již existují a jsou vyvíjeny s 
cílem snížit jejich dopad na životní 
prostředí nebo zdraví lidí, a žádá 
Evropskou komisi, aby je při revizi 
směrnice zohlednila;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
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Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby tam, kde 
je to možné, podporovaly větší ochranu 
zemědělství, které omezuje postupy 
hospodaření s půdou na minimum, a to 
prostřednictvím inovativních technologií, 
které nepoškozují, s cílem pomoci obnovit 
a vybudovat organickou hmotu půdy, 
vlhkost půdy a skladování uhlíku v 
horních vrstvách půdy a zabránit celkové 
erozi půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyjadřuje politování nad tím, že 
pracovní program Komise na rok 2021 
postrádá legislativní opatření či jiné 
iniciativy ke snížení používání 
chemických pesticidů a jejich rizik, jakož i 
používání hnojiv a antibiotik, jak bylo 
původně plánováno v rámci plánu Zelené 
dohody pro Evropu týkajícího se klíčových 
iniciativ;

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3b. vybízí k používání přírodních látek, 
jako je jetel, který přirozeně váže vlastní 
dusík ze vzduchu, a vápna, které snižuje 
kyselost a zlepšuje hospodaření s 
živinami, jakož i prokázaných způsobů, 
jak omezit používání chemických hnojiv v 
ekologickém, rozsáhlém a intenzivním 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Martin 
Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že snížení používání 
pesticidů by mělo být doprovázeno 
zavedením alternativních řešení pro 
kontrolu epidemií, včetně nových 
vědeckých technik a rozvoje přesného 
zemědělství a integrované ochrany rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vzhledem k tomu, 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;
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Or. en

Pozměňovací návrh 840
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. uznává, že normy některých třetích 
zemí povolují některé pesticidy zakázané v 
EU; připomíná, že zakázané pesticidy byly 
zjištěny jako rezidua v mnoha vzorcích 
potravin v EU, a vyzývá k lepší regulaci 
dovozu těchto potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Asger Christensen, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vítá plán Komise snížit celkový 
prodej antimikrobiálních látek pro 
hospodářská zvířata a v akvakultuře o 50 
% do roku 2030; připomíná význam 
přístupu „jedno zdraví“;

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Simona 
Bonafè, Sara Cerdas, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte 
Guteland, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
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Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. se zájmem bere na vědomí odhad 
Komise týkající se celounijních rizik a 
dopadů souvisejících s používáním 
přípravků na ochranu rostlin, který byl 
zveřejněn v listopadu 2019 na základě 
výpočtů dvou nedávno přijatých 
harmonizovaných ukazatelů rizik (jeden 
ukazatel založený na statistických údajích 
o prodeji přípravků na ochranu rostlin a 
druhý ukazatel založený na počtu povolení 
pro mimořádné události); vyjadřuje však 
politování nad tím, že ani jeden z 
ukazatelů nevykazuje, do jaké míry byla 
směrnice o jednorázových plastech (SUP) 
úspěšná při dosahování cíle EU v oblasti 
udržitelného používání přípravků na 
ochranu rostlin, a že bylo vzneseno 
několik obav, pokud jde o vědecké 
opodstatnění použitých kritérií1f; vyzývá 
Komisi, aby v zájmu přiměřeného 
posouzení pokroku dosaženého při plnění 
cílů politiky zlepšila harmonizované 
ukazatele rizik nebo aby vytvořila nové 
ukazatele rizik, které zohlední u 
harmonizovaného ukazatele rizika II 
zemědělské oblasti nebo objemy účinných 
látek a u harmonizovaného ukazatele 
rizika I způsob používání přípravků na 
ochranu rostlin;
_________________
1f Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 
05/2019 s názvem „Udržitelné využívání 
přípravků na ochranu rostlin: pokrok v 
měření a snižování rizik je omezený“.

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret

Návrh usnesení
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Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. připomíná význam přístupu „jedno 
zdraví“ a boje proti antimikrobiální 
rezistenci; vítá iniciativu Komise 
zaměřenou na řešení nezodpovědného 
používání antibiotik; domnívá se, že řádné 
provádění nařízení o veterinárních 
léčivých přípravcích dále účinně sníží 
používání antibiotik; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby se zaměřily na další 
opatření umožňující a stimulující 
inovativní řešení, zejména v oblasti 
nástrojů prevence a alternativních terapií 
a očkovacích látek; zdůrazňuje, že při 
zvažování cílů v oblasti snižování emisí je 
třeba zohlednit dosažený pokrok, a trvá na 
tom, že o snížení lze uvažovat pouze na 
úrovni, která zaručí dostupnost antibiotik, 
pokud je to nezbytné k zajištění zdraví 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje pozoruhodné úsilí, 
které bylo dosud vynaloženo na snížení 
používání antimikrobiálních látek u zvířat 
v souladu s ustanoveními zprávy Účetního 
dvora z roku 2019 o antimikrobiální 
rezistenci a v souladu s novými 
evropskými předpisy o léčivých 
veterinárních přípravcích a medikovaných 
krmivech; poukazuje na to, že EU musí 
zajistit, aby bylo možné v případě potřeby 
pokračovat v léčbě zvířat 
antimikrobiálními látkami, aby tak bylo 
trvale zajištěno zdraví a dobré životní 
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podmínky zvířat;

Or. es

Pozměňovací návrh 845
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Jutta Paulus

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přísně uplatňovaly článek 4 nařízení (ES) 
č. 1107/2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a aby přijaly jasná 
vědecky podložená kritéria pro to, co 
představuje nepřijatelné účinky na životní 
prostředí, s přihlédnutím k expozici 
(akutní a chronické) více přípravkům na 
ochranu rostlin v reálném životě, včetně 
kumulativních a synergických účinků; 
trvá na tom, že profylaktické používání 
pesticidů, včetně ošetření osiva 
syntetickými pesticidy, by mělo být 
zakázáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. bere na vědomí značné úsilí 
vynaložené na omezení používání 
antimikrobiálních látek u zvířat, jak 
zdůrazňuje zpráva Evropského účetního 
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dvora z roku 2019 o AMR, které bylo dále 
posíleno novým nařízení EU o 
veterinárních léčivých přípravcích a 
medikovaných krmivech, což přispělo ke 
globálnímu úsilí o snížení rezistence vůči 
antibiotikům; zdůrazňuje, že EU musí 
zajistit, aby v případě potřeby zůstalo 
možné pokračovat v léčbě zvířat 
antimikrobiálními látkami, a vždy tak bylo 
zaručeno zdraví zvířat a ochrana dobrých 
životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že pracovníci 
zaměstnaní v celém potravinovém řetězci 
jsou vystaveni riziku nákazy 
antimikrobiální rezistence (AMR); vyzývá 
k revizi směrnice 2000/54/ES o ochraně 
zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí biologickým činitelům při práci s 
cílem přijmout vhodná opatření k omezení 
tohoto závažného ohrožení zdraví při 
práci a minimalizovat jeho potenciální 
dopad na zdraví zaměstnanců; vyzývá 
regulační agentury, aby uznaly patogeny 
rezistentní vůči antimikrobiálním látkám 
jako nemoc související s prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 848
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
plán integrovaného hospodaření se 
živinami ve spojení se zavedením nástroje 
pro udržitelnost zemědělských podniků v 
oblasti živin, který již navrhla Evropská 
komise; poukazuje na to, že úspěšný plán 
integrovaného hospodaření se živinami 
musí zahrnovat lepší podmínky a pobídky 
pro používání moderních technologií 
hnojení v kombinaci s moderními 
aplikačními technologiemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že nadměrné 
používání hnojiv je zdrojem znečištění 
ovzduší, půdy a vody a má dopad na 
změnu klimatu; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby ve svých strategických plánech 
předložily opatření na podporu účinného 
řízení a oběhovosti živin a aby výrazně 
podporovaly vzdělávání poradců v 
zemědělství a zemědělců; zdůrazňuje, že 
lepší hospodaření s živinami má jak 
hospodářský, tak environmentální přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. poukazuje na to, že přibližně 
polovina ovoce a zeleniny je v současné 
době prostá (měřitelných) syntetických 
reziduí pesticidů a že druhá polovina stále 
představuje závažná rizika pro lidské 
zdraví, především pro nenarozené děti, a 
to zejména pokud jde o 27 % veškerého 
ovoce a zeleniny na trhu EU, jež obsahuje 
směsi pesticidů; vyzývá k zavedení politiky 
nulového znečištění potravin a k 
postupnému odstranění reziduí pesticidů v 
potravinách do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá ke konstruktivnímu a 
pozitivnímu dialogu o problematice 
potravin a potravinové výroby; je 
přesvědčen, že větší informovanost 
spotřebitelů povede k dalšímu 
zhodnocování potravin, a zejména 
potravin produkovaných evropskými 
zemědělci; vybízí Komisi a členské státy, 
aby aktivně podporovaly iniciativy zdola 
nahoru, které přibližují zemědělce a 
občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby do 
horizontálních právních předpisů zavedla 
definici a samostatnou kategorii 
přírodních látek a aby pro tyto přirozeně 
se vyskytující látky zavedla zvláštní postup 
pro hodnocení rizik a povolování s cílem 
usnadnit jejich registraci a zvýšit 
dostupnost alternativních strategií v 
oblasti zdraví rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Asger Christensen, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. podporuje plán Komise na snížení 
ztráty živin v EU alespoň o 50 % a snížení 
používání hnojiv o nejméně 20 % do roku 
2030; zdůrazňuje, že toto snížení by 
nemělo zhoršit úrodnost půdy; domnívá 
se, že je třeba podporovat udržitelné 
obchodní modely zemědělských podniků 
pro zhodnocování živin a jejich recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že je třeba změnit 
nařízení 1107/2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh, aby se 
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zjednodušily povolovací postupy na 
základě hloubkového hodnocení systému 
zón a aby se zajistilo harmonizované 
vědecké hodnocení přípravků na ochranu 
rostlin v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. trvá na tom, aby Komise v zájmu 
ochrany lidského zdraví, biologické 
rozmanitosti a kvalitních včelích produktů 
naléhavě přehodnotila látky, které mají 
stejný účinek jako neonikotinoidy – 
například Sulfoxaflor –, a aby je v případě 
potřeby zakázala;

Or. fr

Pozměňovací návrh 856
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že mnoho členských 
států již uplatňuje všechny možné 
ekologické postupy; zdůrazňuje, že je 
třeba vzít v úvahu, že ne všichni zemědělci 
mají možnost přejít na ekologické 
zemědělství; uvádí, že konvenční 
zemědělství může rovněž přispět ke zvýšení 
biologické rozmanitosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 857
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Javi López, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás 
González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
vhodný regulační rámec s cílem urychlit 
přijímání nových řešení v oblasti zdraví 
rostlin, včetně přípravků na ochranu 
rostlin s menším dopadem, jako jsou látky 
představující nízké riziko nebo biologická 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi, aby nejpozději do 
poloviny roku 2022 předložila svůj 
legislativní návrh týkající se údajů o 
pesticidech;

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Ulrike Müller, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3d. vítá závazek Komise podporovat 
ekologické zemědělství; zdůrazňuje 
přínosy ekologického zemědělství pro 
životní prostředí a uznává jeho nižší 
výnosy a větší variabilitu výnosů, což vede 
k větší stopě využívání půdy; zdůrazňuje, 
že je třeba zvážit kompromisy týkající se 
různých aspektů udržitelnosti; 
zdůrazňuje, že přístup zaměřený na určité 
oblasti ohrožuje ziskovost ekologického 
zemědělství, a mohl by tak zvýšit závislost 
na dotacích, které by byly v rozporu s 
cílem strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, kterým je zajistit, aby se 
udržitelné zemědělství stalo pro evropské 
zemědělce ziskovým obchodním modelem, 
a vyzývá spíše k zavádění ekologického 
zemědělství, které by bylo iniciováno 
trhem a doprovázeno výzkumem, 
inovacemi a přenosem vědeckých 
poznatků, jakož i opatřeními pro rozvoj 
trhu a dodavatelského řetězce; domnívá 
se, že je naprosto nezbytné, aby zemědělci 
dostávali dostatečnou podporu a 
odbornou přípravu v rámci řízení rizik a 
poradenských služeb, které vnitrostátní 
orgány nabízejí při přechodu na 
agroekologické a udržitelné postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 860
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. znovu vyzývá k předložení návrhů 
prováděcích nařízení, která by prodloužila 
dobu platnosti schválení látek, u nichž se 
neočekává, že by současný vědecký stav 
vedl k návrhu Komise na neprodloužení 
povolení dotyčné účinné látky, a aby 
zrušila schválení látek, pokud existují 
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důkazy nebo důvodné pochybnosti o tom, 
že nebudou splňovat bezpečnostní kritéria 
stanovená v nařízení; znovu vyzývá 
členské státy, aby zajistily řádné a včasné 
přehodnocení povolení u těch účinných 
látek, pro něž jsou zpravodajskými 
členskými státy, a aby zajistily, že stávající 
zpoždění budou co nejdříve účinně 
vyřešena;

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. upozorňuje na nutnost přehodnotit 
a využít dostatečně velký a nezávislý 
studijní panel týkající se 12 účinných 
látek SDHI (benzovindiflupyr, bixafen, 
boscalid, karboxin, fluopyram, flutolanil, 
fluxapyroxad, isofetamid, isopyrazam, 
penthiopyrad, penflufen, sedaxan), což 
jsou fungicidy v současné době povolené v 
Unii, jejichž aktivní princip spočívá v 
blokování respiračních funkcí živých 
bytostí; trvá na tom, aby tyto studie 
hodnotily skutečné množství SDHI v 
denní stravě průměrného Evropana;

Or. fr

Pozměňovací návrh 862
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3d. konstatuje, že některé členské státy 
mají zavedenou daň z produkce pesticidů 
a jejich používání k pokrytí nákladů, které 
jsou v současné době převáděny do 
rozpočtů na veřejné zdraví a životní 
prostředí, a jsou tak hrazeny běžnými 
občany, pracovníky a zemědělci, kteří je 
používají, a veřejnými rozpočty, a vyzývá 
proto členské státy a Komisi, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy a vážně se 
zabývaly začleňováním tohoto daňového 
přístupu s cílem prosazovat zásadu 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že tzv. nízkorizikové 
látky jsou někdy méně účinné než látky, 
které nahrazují, což vede ke zvýšení počtu 
ošetření, a v důsledku toho ke zvýšení 
emisí skleníkových plynů, a že rozvoj 
jejich používání proto může vést ke vzniku 
nových environmentálních rizik, která 
nejsou v rámci stávajících hodnocení 
posouzena, a současně k vytváření 
hospodářských dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3d. připomíná svou námitku ze dne 23. 
října 2019 a vyzývá Komisi a úřad EFSA, 
aby zajistily, že přezkum pokynů pro 
ochranu včel nesníží ambicióznost 
předchozích pokynů; konstatuje, že úřad 
EFSA navrhuje svůj vlastní modelovací 
systém ApisRAM, který je zřejmě více v 
souladu s biologií včely medonosné než 
BeeHAVE a je méně otevřený střetu 
zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. vyzývá k tomu, aby maloobchodní 
a další odbytiště ovoce, zeleniny, rostlin a 
květin přidala označení, které zahrne 
veškeré rezidua pesticidů v produktech 
jménem účinné látky a počtem reziduí 
pesticidů (směsí) s cílem umožnit 
spotřebitelům výběr zdravých potravin; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala 
návrh nařízení, kterým by 
maloobchodnímu prodeji tento úkol 
svěřila;

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. připomíná, že má-li být dosaženo 
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účinného snížení množství přípravků na 
ochranu rostlin, musíme uplatňovat 
všechny nástroje, které máme k dispozici, 
aniž by byly vyloučeny nástroje nabízené 
udržitelnými biotechnologiemi, které 
zahrnují nové genomické postupy, pro něž 
by měl být vytvořen legislativní rámec 
týkající se jejich provádění v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že aby bylo možné do 
roku 2030 snížit úbytek živin o 50 %, musí 
strategické plány SZP, zejména 
ekologické režimy, zahrnovat konkrétní 
opatření založená na inteligentním a 
přesném zemědělství, aby bylo zajištěno 
účinné využívání živin v rostlinách;

Or. es

Pozměňovací návrh 868
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že je třeba navrhnout 
vhodné alternativy v případech, kdy 
budou zavedena omezení; zdůrazňuje, že 
ochrana rostlin a hnojení jsou důležité 
pro zajištění bezpečnosti zemědělských 
výrobků vstupujících do potravinového 
řetězce a pro zajištění jejich výroby v 
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dostatečném množství;

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje přínosy cílů pro 
koridory namísto pevných cílů, neboť tyto 
koridory jsou stejně ambiciózní, ale 
zvyšují podporu všech aktérů a umožňují 
zohlednit extrémní povětrnostní 
podmínky, jako je sucho nebo extrémní 
vlhkost, a vnitrostátní okolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Ondřej Knotek, 
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 3 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje, že některé členské 
státy již dosáhly významného pokroku v 
omezování hnojiv, pesticidů a 
antimikrobiálních látek; vyzývá Komisi, 
aby tyto různé výchozí pozice zohlednila 
při přeměně cílů EU na vnitrostátní cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Asger Christensen, Billy Kelleher, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi 
Katainen, Ondřej Knotek, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez 
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Ramos

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. bere na vědomí značné úsilí 
vynaložené na omezení používání 
antimikrobiálních látek pro léčbu zvířat, 
jak zdůrazňuje zpráva Evropského 
účetního dvora z roku 2019 o AMR, které 
bylo dále posíleno novými nařízeními EU 
o veterinárních léčivých přípravcích a 
medikovaných krmivech, což přispělo ke 
globálnímu úsilí o snížení rezistence vůči 
antibiotikům; zdůrazňuje, že EU musí 
zajistit, aby v případě potřeby byla i 
nadále možná léčba zvířat 
antimikrobiálními látkami, aby bylo 
zajištěno, že bude vždy chráněno zdraví a 
dobré životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 872
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, Nicolás González Casares, Tilly 
Metz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
koordinaci politik mezi právními předpisy 
v oblasti zemědělství, zejména právními 
předpisy týkajícími se přípravků na 
ochranu rostlin, biocidů a hnojiv, a mimo 
jiné právními předpisy týkajícími se vody, 
aby byla zajištěna ochrana našich vodních 
zdrojů, zejména zdrojů používaných k 
zásobování pitnou vodou, před 
nadměrným využíváním a znečištěním 
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zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. připomíná zásadu „znečišťovatel 
platí“, přičemž zdůrazňuje, že finanční 
pobídky ke snižování používání pesticidů a 
jejich rizik by mohly být užitečné při 
přechodu na zemědělství s nulovými 
znečištěním; vyzývá proto členské státy, 
aby zavedly poplatky nebo daně z 
pesticidů, a vyzývá Komisi, aby 
vypracovala pokyny na pomoc členským 
státům v tomto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že revize pokynů úřadu EFSA 
pro ochranu včel a budoucí prováděcí 
akty nepovedou k úrovni ochrany včel, 
která je nižší než úroveň ochrany 
stanovená v pokynech úřadu EFSA pro 
ochranu včel z roku 2013;

Or. en
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Pozměňovací návrh 875
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 3 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3e. domnívá se, že by měl být zakázán 
dovoz výrobků ošetřovaných 
nepovolenými látkami do EU ze třetích 
zemí, stejně jako vývoz pesticidů, které 
byly v EU zakázány;

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 3 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3f. vítá závazek Komise usilovat o 
snížení ztráty živin alespoň o 50 % a 
současně zajistit, aby nedošlo ke zhoršení 
úrodnosti půdy, a snížit tak používání 
hnojiv do roku 2030 nejméně o 20 %; trvá 
na tom, že za tímto účelem jsou zapotřebí 
právně závazné legislativní iniciativy; 
poukazuje na to, že snížení nadměrného 
hnojení musí být doprovázeno snížením 
přítomnosti těžkých kovů v nich; 
zvyšováním úrodnosti půdy uzavřením 
cyklu živin, pokud možno tím, že rostliny 
budou vyživovány přednostně 
prostřednictvím půdního ekosystému a že 
budou zemědělci podporováni a 
odměňováni za pěstování luštěnin v rámci 
střídání plodin; připomíná, že pro 
dosažení těchto cílů má zásadní význam 
zvrácení úbytku biologické rozmanitosti; 
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zdůrazňuje, že větší prioritou by mělo být 
zhodnocování živin a jejich opětovné 
použití, zejména dusíku a dusičnanů z 
odpadních toků; poukazuje na to, že je 
důležité zajistit vypracování povinných 
plánů hospodaření s živinami v rámci 
národních strategických plánů SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 3 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3f. poukazuje na to, že přibližně 
polovina ovoce a zeleniny v EU je v 
současné době prostá (měřitelných) 
syntetických reziduí pesticidů a že druhá 
polovina stále představuje závažná rizika 
pro lidské zdraví, především pro 
nenarozené děti, a to zejména pokud jde o 
27 % veškerého ovoce a zeleniny na trhu 
EU, jež obsahuje směsi pesticidů; vyzývá 
proto k zavedení politiky nulového 
znečištění potravin a celkového 
postupného odstranění reziduí pesticidů v 
potravinách do roku 2030 a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby do roku 2025 zavedla 
regulační opatření, která zajistí alespoň 
50% snížení výskytu reziduí pesticidů v 
ovoci a zelenině;

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 3 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3f. domnívá se, že cíl EU v oblasti 
ekologického zemědělství by měl být 
stanoven tak, aby byla zajištěna 
rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, 
aby se zabránilo ztrátě příjmů zemědělců, 
a že rozdělení úsilí mezi členské státy by 
mělo být vypočítáno s přihlédnutím k 
pokroku, kterého již bylo dosaženo na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 3 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3g. s ohledem na přístup „jedno 
zdraví“ vítá cíl Komise snížit do roku 2030 
prodej antimikrobiálních látek pro 
hospodářská zvířata a v akvakultuře na 
polovinu; poukazuje na skutečnost, že k 
dosažení tohoto cíle jsou nezbytné 
průběžné cíle a jasné kroky a opatření, 
včetně sankcí; dále připomíná, že pro 
dosažení tohoto cíle jsou klíčové lepší 
chovatelské postupy, neboť lepší životní 
podmínky zvířat zlepšují zdraví zvířat, 
čímž se snižuje potřeba léků; vyzývá 
Komisi, aby důkladně kontrolovala 
provádění a prosazování nařízení (EU) 
2019/6 o veterinárních léčivých 
přípravcích členskými státy a nařízení 
(EU) 2019/4 o medikovaných krmivech, 
jakmile vstoupí v platnost v roce 2022;

Or. en
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Pozměňovací návrh 880
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3g. zdůrazňuje význam 
transparentnosti a poskytování informací 
spotřebitelům o úrovních kontaminace 
jejich potravin; vyzývá Komisi, aby 
zavedla systém označování pesticidů pro 
potraviny vyrobené v EU nebo dovážené 
do EU s cílem posílit volbu spotřebitele, 
který by měl informovat spotřebitele o 
veškerých ošetřeních pesticidy, které byly 
použity při výrobě dotčených potravin, s 
vyznačením dávky a četnosti ošetření, 
reziduí a toxicity použitých chemických 
látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 3 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3h. vyzývá k přijetí regulačních 
opatření, která by do potravinového 
řetězce zapojila maloobchodníky, aby 
působili jako správci řetězce, aby zavedli 
všechny dostupné postupy a metody 
integrované ochrany rostlin pro každou 
plodinu v jejich řetězci a aby zavedli cíle 
EU a cíle EU v oblasti snižování emisí ze 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
vyzývá k tomu, aby každý potravinový 
řetězec každoročně podával zprávy o 
provádění cílů a o pokroku, pokud jde o 
cíle v oblasti snižování emisí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 882
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3i. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
uznaly a znovu potvrdily potřebu zavedení 
systematického systému bdělosti po 
uvedení na trh, který bude zahrnovat 
shromažďování, sdílení a analýzu údajů o 
chování a postupech hospodářských 
subjektů v reálném životě, o dopadu na 
životní prostředí a o onemocněních 
souvisejících s přípravky na ochranu 
rostlin, včetně těch, u nichž existuje 
podezření, že byly způsobeny 
endokrinními disruptory; vyzývá k tomu, 
aby údaje shromážděné prostřednictvím 
biomonitorování po uvedení na trh byly 
použity k ověření přesnosti 
předpovídaných úrovní expozice u 
pracovníků v zemědělských podnicích, u 
jejich okolí a u spotřebitelů, jakož i 
hospodářských zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 883
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek

Návrh usnesení
Bod 3 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3j. vyzývá členské státy, aby ve svých 
výzkumných politikách vyčlenily 
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dostatečné finanční prostředky na veřejné 
výzkumné projekty pro zkoumání 
možných rizik spojených s pesticidy, a to 
bez zapojení průmyslu, s cílem rozvíjet a 
udržovat v těchto oblastech kapacity a 
odborné znalosti veřejného sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 3 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3k. vítá podporu úřadu EFSA týkající 
se používání metod „in vitro“ při 
posuzování bezpečnosti přídatných látek v 
krmivech pro osoby nakládající s 
potravinami a jeho odstupňovaný přístup 
k toxikologickým testováním pesticidů; 
domnívá se však, že je třeba učinit více 
pro podporu vývoje a používání nových 
metod přístupu v tomto ohledu s cílem 
výrazně snížit testy na zvířatech a zajistit 
lepší ochranu zdraví a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 885
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 3 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3l. vyzývá k přijetí opatření, která 
usnadní začlenění nových metod přístupu 
do posuzování rizik chemických potravin 
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a krmiv, což přispěje k evropským 
iniciativám (PARC) a mezinárodním 
iniciativám (OECD, APCRA) a doplní 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
přičemž dojde ke snížení potřeby testů, při 
nichž jsou používána zvířata, a v 
konečném důsledku k úplnému ukončení 
testování na zvířatech;

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 3 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3l. vítá cíl snížit ztráty živin na 
polovinu a snížit používání hnojiv o 20 %; 
poukazuje na zjištění zprávy Evropské 
agentury pro životní prostředí č. 1/2020, 
že EU spotřebovává sedmkrát více dusíku 
a třikrát více fosforu, než by bylo 
udržitelné a spravedlivé v rámci možností 
planety; naléhavě proto vyzývá Komisi, 
aby upřednostňovala snížení „nových“ 
vstupů dusíku a fosforu ze syntetických 
hnojiv a z dovozu krmiv pro hospodářská 
zvířata; zdůrazňuje, že je důležité tyto cíle 
sledovat pomocí ucelených a oběhových 
přístupů k hospodaření s živinami, jako 
jsou agroekologické postupy, které mohou 
mít vedlejší přínosy pro kvalitu půdy a 
biologickou rozmanitost a pomohou 
zemědělcům ukončit jejich závislost na 
minerálních hnojivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro
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Návrh usnesení
Bod 3 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3m. vítá cíl snížit ztráty živin na 
polovinu a snížit používání hnojiv o 20 %; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby 
upřednostňovala snížení „nových“ vstupů 
dusíku a fosforu ze syntetických hnojiv a z 
dovozu krmiv pro hospodářská zvířata; 
zdůrazňuje, že je důležité tyto cíle sledovat 
pomocí ucelených a oběhových přístupů k 
hospodaření s živinami, jako jsou 
agroekologické postupy, které mohou mít 
vedlejší přínosy pro kvalitu půdy a 
biologickou rozmanitost a pomohou 
zemědělcům ukončit jejich závislost na 
minerálních hnojivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 3 n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3n. připomíná zásadní význam 
ochrany včel a dalších opylovačů před 
škodlivými účinky pesticidů; opakuje svou 
výzvu Komisi, aby zajistila, že pokyny pro 
ochranu včel budou založeny na 
nejnovějších vědeckých a technických 
poznatcích, a navrhuje proto změnu 
jednotných zásad, a to nejen pokud jde o 
akutní toxicitu pro včely medonosné, ale 
alespoň také pokud jde o chronickou 
toxicitu pro včely medonosné a jejich 
larvy a akutní toxicitu pro čmeláky; 
zdůrazňuje, že úroveň ochrany nesmí být 
v žádném případě nižší než jak je 
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stanovena v pokynech pro ochranu včel 
vydaných úřadem EFSA v roce 2013;

Or. en


