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Pozměňovací návrh 889
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů 
uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů 
uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 891
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů 
uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, 
Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů 
uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 893
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že evropské 
zemědělství je jediným hlavním systémem 
na světě, který od roku 1990 výrazně 
snižuje emise skleníkových plynů a že 
emise ze zemědělství EU patří k nejnižším 
celosvětovým emisím; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
dalšího snižování emisí ze zemědělství na 
vyrobenou jednotku;

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Álvaro Amaro, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 

4. připomíná, že zemědělství a 
lesnictví hrají důležitou úlohu při řešení 
přizpůsobení se změně klimatu a jejího 
zmírňování; zdůrazňuje, že zemědělství 
EU během posledních 30 let snížilo emise 
skleníkových plynů, a připomíná, že emise 
ze zemědělství EU na patří mezi nejnižší 
na světě v přepočtu na vyrobenou 
jednotku; zdůrazňuje, že je důležité uznat 
pozitivní i negativní dopad zemědělství na 
emise skleníkových plynů a využívání 
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skleníkových plynů v těchto odvětvích; půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství ve všech odvětvích; vybízí 
k harmonizovaným metodám výpočtu 
methanu a poté k regulačnímu rámci, 
který bude motivovat k postupnému 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích to zavedením trhu s 
uhlíkem nebo úvěrových systémů, které 
budou motivovat k plnění cílů v oblasti 
klimatu; opakuje, že zejména výpočet 
snížení metanu by měl zohledňovat 
inovativní doplňkové látky a plány řízení 
výživy, jakož i inovativní chovatelské 
postupy; podporuje stimulace zavádění 
regeneračních zemědělských postupů, 
zlepšení přístupu k technologiím, údajům, 
odborné přípravě a informacím a 
diverzifikaci příjmů zemědělců 
prostřednictvím ukládání uhlíku a plateb 
za ekosystémové služby, čímž se zvýší 
jejich odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství na emise 
skleníkových plynů a využívání půdy a 
zvláště živočišné výroby; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů 
uhlíku a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný negativní dopad zemědělství na 
životní prostředí a v případě potenciálních 
nebo skutečných následných škod na 
životním prostředí přijmout účinná a 
pohotová protiopatření;
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Or. de

Pozměňovací návrh 896
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje, že je 
naprosto nezbytné tyto emise snížit, aby 
Evropská unie přispěla k plnění cílů 
Pařížské dohody; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy v rámci balíčku „Fit for 
55“ za účelem zajištění ambiciózního 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích v EU a rovněž řešení 
emisí spojených s využíváním půdy z 
dovážených krmiv a potravin; poukazuje 
na to, že EU stále více vytváří 
environmentální stopu svých 
potravinových systémů mimo Unii, neboť 
každoročně dováží miliony tun krmiv na 
bázi sóji, mimo jiné z jihoamerických 
zemí, kde směřování zemědělské politiky 
EU podporuje odlesňování (odpovědné za 
20 % celosvětových emisí CO2);

Or. en

Pozměňovací návrh 897
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Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů, ztrátu biologické rozmanitosti a 
využívání půdy; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy v rámci balíčku „Fit for 
55“ za účelem zajištění ambiciózního 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích v EU, ale také řešení 
emisí spojených s využíváním půdy z 
dovážených krmiv a potravin, a požaduje 
výrazné snížení množství zvířat chovaných 
v průmyslových chovech;

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
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v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy v rámci balíčku „Fit for 
55“ za účelem zajištění ambiciózního a 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích v 
EU, ale také řešení emisí spojených s 
využíváním půdy z dovážených krmiv a 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy v rámci balíčku „Fit for 
55“ za účelem zajištění ambiciózního 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích v EU, ale také řešení 
emisí spojených s využíváním půdy z 
dovážených krmiv a potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 900
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Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy v rámci balíčku „Fit for 
55“ za účelem zajištění ambiciózního 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích v EU, ale také řešení 
emisí spojených s využíváním půdy z 
dovážených krmiv a potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
dopad zemědělství a zvláště živočišné 
výroby na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy, s přihlédnutím k 
negativním i pozitivním externalitám, dále 
k již vynaloženým snahám o snížení emisí, 
obtížím při dosahování dalších 
významných snížení v emisích vzhledem k 
jejich obtížné stlačitelosti, ale také k 
důležitosti uznání významu zemědělství a 
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postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

lesnictví při absorpci CO2 v půdách a 
rostlinách; zdůrazňuje nutnost posílení 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat; 
vybízí k definici politik a opatření 
zaměřených na povzbuzení a podporu 
lepší výkonnosti zemědělské a živočišné 
výroby v oblasti klimatu prostřednictvím 
snižování emisí skleníkových plynů a 
zvyšování absorpce CO2, v souladu se 
zásadou zaručení přístupu k 
dostatečnému množství zdravých a 
bezpečných potravin pro všechny vrstvy 
obyvatelstva Evropy;

Or. it

Pozměňovací návrh 902
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad určitých systémů 
zemědělské a živočišné výroby a 
související logistiky na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; zdůrazňuje úlohu 
plánů na hospodaření s živinami při 
snižování emisí prostřednictvím 
poradenství a technologických inovací, 
jako je přesné zemědělství, které 
umožňuje racionální využívání 
technických prostředků. vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
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zdůrazňuje, že je důležité uznat úsilí 
zemědělsko-potravinářského odvětví o 
kompenzaci emisí a o to, aby byly do 
pomoci a kompenzací zahrnuty také 
iniciativy zaměřené na snížení emisí a 
obnovení úrodnosti půdy;

Or. it

Pozměňovací návrh 903
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; zdůrazňuje úlohu 
plánů na hospodaření s živinami při 
snižování emisí prostřednictvím 
poradenství a technologických inovací, 
jako je přesné zemědělství, které 
umožňuje racionální využívání 
technických prostředků; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
zdůrazňuje, že je důležité zahrnout pomoc 
také pro koordinované iniciativy 
seskupení producentů a družstev 
zaměřené na snižování emisí a obnovení 
úrodnosti půdy, mimo jiné pomocí 
vhodných nástrojů certifikace;

Or. it

Pozměňovací návrh 904
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Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité měřit 
skutečný dopad zemědělství a zvláště 
intenzivního zemědělství na emise 
skleníkových plynů a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, uznává klíčovou roli, kterou 
již zemědělství hraje při ukládání uhlíku v 
půdě; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh, který bude zahrnovat přiměřené 
finanční zdroje na kompenzaci 
zemědělcům za ztráty příjmů, které utrpí 
při plnění cíle dekontaminace, a na 
intenzivnější opatření týkající se ukládání 
uhlíku a používání biologicky 
odbouratelných produktů v půdě;

Or. it

Pozměňovací návrh 905
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 

4. zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství; uznává klíčovou roli, 
kterou již zemědělství a lesnictví hraje při 
ukládání uhlíku v půdě; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
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hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

skleníkových plynů a vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh, který bude 
zahrnovat přiměřené finanční zdroje na 
kompenzaci zemědělcům za zvýšené 
náklady nebo za ztráty příjmů, které utrpí 
při plnění cíle dekontaminace, a na 
intenzivnější opatření týkající se ukládání 
uhlíku a používání biologicky 
odbouratelných produktů v půdě;

Or. it

Pozměňovací návrh 906
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat a 
monitorovat výrazný dopad zemědělství a 
zvláště živočišné výroby na emise 
skleníkových plynů, dusíku, ztrátu 
biologické rozmanitosti a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat a 
lepším a účinnějším využíváním půdy, 
např. pomocí agrolesnických postupů a 
obnovy polopřírodních a přírodních 
ploch, např. rašelinišť, systémů vysoké 
přírodní hodnoty; vybízí k revizi 
regulačních opatření a cílů za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích a 
zejména k ambicióznímu cíli čistého 
odstranění v odvětví LULUCF; dále 
vyzývá k omezení průmyslových modelů 
výroby, které mají negativní dopad na 
klima a jsou v rozporu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu, strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií v 
oblasti biologické rozmanitosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 907
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje, že 
odvětví zemědělství již od roku 1990 
významně přispívá ke snížení emisí 
skleníkových plynů (-19,2 %)1a; uznává, 
že podle FAO mohou řádné postupy řízení 
živočišné výroby k 30% snížení emisí 
skleníkových plynů a že zdravá zvířata 
vyžadují méně vstupů přírodních zdrojů, 
jako je krmivo a voda, při svém pohybu 
systémem produkce; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí Evropskou 
komisi a členské státy, aby usnadnily 
zavádění zemědělských technologií včetně 
přesného zemědělství, inhibitorů 
nitrifikace a pokročilé výživy zvířat s cílem 
snížit emise skleníkových plynů ze 
zemědělství;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/h
eadlines/society/20191129STO67756/emis
e-z-letecke-a-lodni-dopravy-fakta-a-cisla-
infografika

Or. en
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Pozměňovací návrh 908
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad neudržitelných postupů 
produkce v zemědělství, chovu 
hospodářských zvířat a produkci potravin 
na emise skleníkových plynů a využívání 
půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; uznává, že zdravá zvířata vyžadují 
méně vstupů přírodních zdrojů, jako je 
krmivo a voda, a že účinné postupy řízení 
živočišné výroby mohou vést k 30% 
snížení emisí skleníkových plynů1a; 
uznává anaerobní digesci a kompostování 
jako účinné řešení pro recyklaci 
organických odpadních materiálů a 
předcházení emisím skleníkových plynů, 
přičemž se zároveň vyrábí energie z 
obnovitelných zdrojů, umožňuje se 
opětovné využívání živin a uhlíku, čímž se 
zlepší úrodnost půdy; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

_________________
1a FAO, „Mitigation of greenhouse gas 
emissions in livestock production“ 
(Zmírnění emisí skleníkových plynů v 
živočišné výrobě) (2013)

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Dino Giarrusso
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad neudržitelných postupů 
produkce v zemědělství, chovu 
hospodářských zvířat a produkci potravin 
na emise skleníkových plynů a využívání 
půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; uznává, že zdravá zvířata vyžadují 
méně vstupů přírodních zdrojů, jako je 
krmivo a voda, a že účinné postupy řízení 
živočišné výroby mohou vést k 30% 
snížení emisí skleníkových plynů; uznává 
anaerobní digesci a kompostování jako 
účinné řešení pro recyklaci organických 
odpadních materiálů a rekultivaci emisí 
skleníkových plynů, přičemž zároveň 
vytváří energii z obnovitelných zdrojů, 
umožňuje opětovné využívání živin a 
uhlíku, čímž se zlepší úrodnost půdy; 
vybízí k regulačním opatřením a cílům za 
účelem zajištění postupného snižování 
všech emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 

4. zdůrazňuje, že je důležité řádně 
vyhodnotit dopad zemědělství a živočišné 
výroby na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy, s ohledem na jejich 
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nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

význam ve vztahu k ostatním 
produktivním činnostem, a uznat také 
pozitivní roli, kterou již zemědělství hraje 
při ukládání uhlíku v půdě,  zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů a vyzývá Komisi, aby 
předložila legislativní návrh, který bude 
zahrnovat přiměřené finanční zdroje na 
kompenzaci zemědělcům za zvýšené 
náklady nebo za ztráty příjmů, které utrpí 
při plnění cíle dekontaminace, a na 
intenzivnější opatření týkající se ukládání 
uhlíku a používání biologicky 
odbouratelných produktů v půdě;

Or. it

Pozměňovací návrh 911
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
vybízí Evropskou komisi a členské státy, 
aby usnadnily zavádění zemědělských 
technologií včetně přesného zemědělství, 
inhibitorů nitrifikace a pokročilé výživy 
zvířat s cílem snížit emise skleníkových 
plynů ze zemědělství; vyzývá také 
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Evropskou komisi a členské státy, aby 
dále usnadňovaly zavádění digitálních 
technologií tím, že dosáhnou 
maximálního širokopásmového přístupu k 
internetu ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
některých postupů živočišné výroby na 
emise skleníkových plynů a využívání 
půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích a současně k tomu, aby 
se nezhoršovala kvalita evropské půdy a 
podíl živin v ní [prostřednictvím 
drastického snížení živočišné produkce, 
které by vedlo k většímu využívání 
chemických hnojiv], a aby se zajistilo, že 
dovoz ze třetích zemí, které nesplňují 
strategické podmínky a cíle, bude 
podléhat mechanismu EU pro uhlíkové 
vyrovnání na hranicích nebo podobným 
mechanismům přizpůsobení EU s cílem 
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž 
pro výrobce z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 913
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Martin Hlaváček, Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Asger Christensen, Atidzhe Alieva-
Veli, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
některých postupů živočišné výroby na 
emise skleníkových plynů a využívání 
půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích a současně k tomu, aby 
se nezhoršovala kvalita evropské půdy a 
podíl živin v ní a zajistilo se, že dovoz ze 
třetích zemí, které nesplňují podmínky a 
cíle strategie, bude podléhat mechanismu 
EU pro uhlíkové vyrovnání na hranicích 
nebo podobným mechanismům 
přizpůsobení EU s cílem zajistit 
spravedlivou hospodářskou soutěž pro 
výrobce z EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
dopad zemědělství na emise a zachycování 
skleníkových plynů a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
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oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat; 
vybízí k regulačním opatřením a cílům za 
účelem zajištění postupného snižování 
všech emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích a rovněž k dodatečným 
prostředkům, aby je zemědělci mohli 
provádět; zdůrazňuje, že evropské 
zemědělství v uplynulých třech desetiletích 
snížilo své emise skleníkových plynů a že 
je nejúčinnější, pokud jde o množství 
uhlíku na vyrobenou jednotku; je 
znepokojen skutečností, že snižování 
evropské produktivity může znamenat 
riziko navýšení dovozu potravin s vyššími 
uhlíkovými náklady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 915
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Alin Mituța

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; uznává anaerobní 
digesci a kompostování jako oboustranně 
výhodné řešení pro recyklaci organických 
odpadních materiálů, předcházení emisím 
skleníkových plynů, výrobu obnovitelné 
energie, umožnění recyklace a opětovného 
využívání živin a uhlíku, zlepšení 
úrodnosti půdy a zajištění udržitelného 
rozvoje venkovských oblastí; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
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podporuje modely zemědělství, které 
mohou být udržitelné jak z hlediska 
životního prostředí, tak z ekonomického 
hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy, přičemž je rovněž 
třeba uznat, že živočišná produkce je 
jedinou možnou činností na trvalých 
travních porostech, která umožňuje 
přežití, hospodářskou stabilitu a existenci 
venkovských zemědělských podniků v 
kopcovitých a horských oblastech, a 
zabránit tak nadměrnému růstu těchto 
oblastí a nadměrnou reprodukci velkých 
šelem (medvědů, vlků), a proto je v těchto 
oblastech zásadní podpora živočišné 
produkce; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích;

Or. sl

Pozměňovací návrh 917
Marc Tarabella

Návrh usnesení
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Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
vyzývá Komisi, aby jasně rozlišovala mezi 
intenzivním chovem hospodářských zvířat, 
který zvyšuje negativní dopad, pokud jde o 
emise skleníkových plynů, a efektivnějším 
extenzivním chovem hospodářských zvířat 
spojeným s půdou, které užitečně přispívá 
k boji proti globálnímu oteplování, a aby 
zvážila diferenciovanou státní podporu 
extenzivního chovu na úkor intenzivního;

Or. fr

Pozměňovací návrh 918
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
zdůrazňuje, že zemědělství a lesnictví v 
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skleníkových plynů v těchto odvětvích; EU hrají klíčovou úlohu při udržitelném 
podpoře ekonomik, při přizpůsobování se 
změně klimatu a jejím zmírňování a při 
ukládání uhlíku a mají rovněž velký 
potenciál pro snižování emisí; v této 
souvislosti poukazuje na to, že při řešení 
emisí pocházejících ze zemědělství je třeba 
uznat, že tyto emise vyplývají z přírodních 
procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
dopad zemědělství a zejména živočišné 
výroby na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy, a připomíná, že evropské 
zemědělství a lesnictví hraje klíčovou 
úlohu při řešení přizpůsobení se změně 
klimatu a jejího zmírňování, neboť má 
značný potenciál snižovat emise, 
zachycovat uhlík a udržitelným způsobem 
stimulovat hospodářství; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích a 
zdůrazňuje, že jsou v tomto ohledu 
zapotřebí inovativní řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že zemědělství má 
zásadní význam pro lidstvo; zdůrazňuje, 
že zemědělství a lesnictví hrají klíčovou 
úlohu při řešení přizpůsobení se změně 
klimatu a jejího zmírňování; zdůrazňuje, 
že emise skleníkových plynů v zemědělství 
byly výrazně sníženy; konstatuje však, že 
tyto emise jsou spojeny s přírodními 
procesy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje, že 
veškerá regulační opatření a cíle 
související s emisemi skleníkových plynů v 
zemědělství musí mít na paměti tři pilíře 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství; připomíná, 
že evropské zemědělství a lesnictví hrají 
klíčovou úlohu při řešení změny klimatu a 
zmírňování změny klimatu, neboť mají 
značný potenciál snižovat emise, 
zachycovat uhlík a udržitelným způsobem 
stimulovat hospodářství; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
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skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. uznává dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům, které budou realistické, vyvážené a 
přizpůsobené charakteristikám a závislosti 
každého regionu na zemědělském odvětví 
a zároveň zajistí postupné snižování všech 
emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích, aniž by to mělo negativní dopad 
na příjmy zemědělců; zastává názor, že 
těmto dodatečným snahám by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční 
prostředky; zdůrazňuje klíčovou úlohu, 
kterou hraje evropské zemědělství a lesní 
hospodářství při přizpůsobování se změně 
klimatu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 923
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 4. uznává dopad zemědělství a zvláště 
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výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům, které budou realistické, 
vyvážené a přizpůsobené charakteristikám 
a závislosti každého regionu na 
zemědělském odvětví a zároveň zajistí 
postupné snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích, 
aniž by to mělo negativní dopad na příjmy 
zemědělců; zastává názor, že těmto 
dodatečným snahám by měly být 
poskytnuty odpovídající finanční 
prostředky; zdůrazňuje klíčovou úlohu, 
kterou hraje evropské zemědělství a lesní 
hospodářství při přizpůsobování se změně 
klimatu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 924
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
pozitivní dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby jakožto propadů uhlíku; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a pokračování v podpoře 
osvědčených postupů v tomto odvětví v 
zájmu snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k opatřením 
za účelem zajištění postupného snižování 
všech emisí skleníkových plynů; 
podporuje opatření pro účinnější 
využívání živin, která lze vyvinout díky 
specializovaným poradenským službám a 
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modelu inteligentního zemědělství; 
uznává obrovský potenciál zemědělství a 
lesnictví k dosažení cílů v oblasti klimatu 
a životního prostředí oznámených 
Evropskou komisí;

Or. es

Pozměňovací návrh 925
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad intenzivního zemědělství a 
zvláště živočišné výroby na emise 
skleníkových plynů a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství; zdůrazňuje aktivní zapojení 
odvětví zemědělství do opatření v oblasti 
klimatu a uznává plný potenciál křovin, 
lesů a travních porostů pro propad 
uhlíku; vyzývá k rozvoji systémů 
hospodaření s živinami a inovativních 
řešení v oblasti stravování s cílem snížit 
emise methanu v odvětví chovu 
hospodářských zvířat a k vypracování 
metod výpočtu skutečného dopadu 
methanu na životní prostředí s ohledem 
na nejnovější výzkum životního cyklu 
metanu;

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
významný dopad zemědělské a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy, přičemž uznává, 
že zemědělské odvětví EU výrazně snížilo 
své emise skleníkových plynů jako jediný 
velký systém na světě; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, zvyšování účinnosti 
využívání živin prostřednictvím přesného 
a inteligentního zemědělství, 
poradenských služeb v oblasti výživy 
rostlin a podpory řízení; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. uznává pozitivní i negativní 
dopady různých modelů zemědělské a 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; uznává, že kromě 
používání fosilních paliv jsou zemědělské 
emise součástí přirozeného uhlíkového 
cyklu, a proto musí být vyvážené, nikoli 
minimalizovány; zdůrazňuje potenciál 
zemědělství pro posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat; trvá 
na tom, že regulační opatření a cíle za 
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účelem zajištění snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích 
musí být začleněny do rámce, který 
zahrnuje odměnu za ukládání uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
připomíná, že má-li být dosaženo nových 
environmentálních cílů, je třeba zachovat 
rovnováhu rostlinné a živočišné výroby, 
která zajistí dostatečné množství živin a 
organických látek v půdě v EU a pomůže 
zlepšit biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 4. zdůrazňuje nutnost posílení 
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výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

přírodních propadů uhlíku; vybízí k cílům 
za účelem zajištění postupného snižování 
emisí; uznává rovněž, že při řešení 
zemědělských emisí jsou tyto emise 
výsledkem přírodních procesů a cyklů, v 
nichž je rovněž zachycováno mnoho 
forem emisí; zdůrazňuje, že zemědělství 
EU je jediným hlavním systémem na 
světě, který výrazně snížil emise 
skleníkových plynů; připomíná, že 
evropské odvětví zemědělství, zahradnictví 
a lesnictví hrají klíčovou úlohu při 
provádění přizpůsobení se změně klimatu 
a jejího zmírňování, neboť mají značný 
potenciál pro udržitelné ukládání uhlíku a 
oživení hospodářství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 930
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje dopad celého 
potravinového řetězce od zemědělství, 
živočišné výroby po dopravu, obaly a 
spotřebu na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy; uznává, že podle FAO 
mohou řádné postupy řízení živočišné 
výroby k 30% snížení emisí skleníkových 
plynů a že zdravá zvířata vyžadují méně 
vstupů přírodních zdrojů, jako je krmivo a 
voda, při svém pohybu systémem 
produkce; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat; vybízí ke snížení postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
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v celém potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zohlednily zavádění zemědělských 
technologií, jako jsou přesné zemědělství, 
inhibitory nitrifikace a pokročilá výživa 
zvířat, s cílem snížit emise skleníkových 
plynů ze zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
dopad plýtvání potravinami, zemědělství, 
logistiky a živočišné výroby na emise 
skleníkových plynů a využívání půdy v 
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nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

potravinovém systému; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství a chránit a 
sdílet udržitelné zemědělské postupy, jako 
je chov hospodářských zvířat založený na 
krmení trávou, přesné zemědělství a 
zemědělství podporující ukládání uhlíku; 
vybízí k regulačním opatřením za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích, 
která zajistí rentabilní, udržitelnou a 
konkurenceschopnou produkci potravin 
ve všech částech Evropy jako záruku 
bezpečnosti dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam nových krmných 
strategií, které mimo jiné mohou téměř 
úplně eliminovat emise metanu v odvětví 
živočišné výroby přidáváním červených 
řas (Asparagopsis) do krmiva; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. de
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Pozměňovací návrh 934
Silvia Modig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost zachování, obnovy a posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
ze zemědělství, zejména na zemědělských 
půdách bohatých na uhlík, jako jsou 
rašeliniště a v odvětvích výroby krmiv a 
chovu hospodářských zvířat; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
zdůrazňuje, že transformace 
zemědělského odvětví musí být spravedlivá 
a inkluzivní, zejména s ohledem na 
rodinné zemědělské podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
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hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

hospodářských zvířat a také v odvětví 
anorganických hnojiv, aniž by byly dále 
poškozovány dobré životní podmínky 
zvířat, a to zejména ustoupením od 
intenzifikace živočišné výroby; vybízí 
k regulačním opatřením a cílům za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; zdůrazňuje, že je 
důležité stanovit přísné limity emisí 
skleníkových plynů v odvětví krmiv pro 
zvířata; vybízí k regulačním opatřením a 
cílům za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích;

Or. ro

Pozměňovací návrh 937
Sunčana Glavak

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích; 
připomíná příspěvek, který odvětví 
zemědělství již v rámci SZP poskytlo a 
nadále poskytuje ke snižování emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 938
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
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
úsilí evropského zemědělství o snižování 
emisí skleníkových plynů a potřebu 
dosáhnout dalšího pokroku v jejich 
snižování a při snižování dopadu 
zemědělské činnosti na využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat, 
vybízí k regulačním opatřením a cílům 
založeným na vědeckých poznatcích za 
účelem zajištění postupného snižování 
všech emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 939
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že zemědělství je 
nezbytné pro přežití lidstva, že je důležité 
uznat, že zemědělství výrazně proměňuje 
území, a to úměrně nárůstu celosvětové 
populace; zdůrazňuje, že některé 
intenzivní zemědělské postupy určené k 
podpoře globalizovaného zemědělsko-
potravinářského modelu mohou mít 
výrazný dopad na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 940
Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného a rovněž toků fosforu a 
dusíku ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, které mohou 
způsobovat eutrofizaci mořských 
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skleníkových plynů v těchto odvětvích; ekosystémů; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a právně závazným cílům na 
úrovni EU a členských států v oblasti 
emisí ze zemědělství a souvisejícího 
využívání půdy za účelem zajištění 
ambiciózního snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 

4. zdůrazňuje, že je důležité 
monitorovat a snižovat výrazný dopad 
zemědělství a zvláště živočišné výroby na 
emise skleníkových plynů a využívání 
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nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného, 
amoniaku a fosfátu ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích a to 
včetně snižování intenzity chovů;

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů, ztrátu biologické rozmanitosti, 
znečišťování / nadměrné využívání pitné a 
podzemní vody a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat, 
vybízí k regulačním opatřením a cílům za 
účelem zajištění postupného snižování 
všech emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku, 
včetně lepšího ukládání v půdě a většího 
přínosu bioekonomiky k hospodářství EU, 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 945
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku, 
a případně kompenzovat vlastníkům půdy 
údržbu, a snížení emisí oxidu uhličitého, 
metanu a oxidu dusného ze zemědělství, 
zejména v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Mick Wallace, Clare Daly



AM\1224069CS.docx 41/440 PE680.920v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a závazným vědecky 
podloženým cílům za účelem zajištění 
potřebného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích s 
cílem omezit globální oteplování na 
1,5 °C;

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k podpoře 
inovativních digitálních aplikací, které 
přispějí k dosažení cílů  za účelem 
zajištění postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. el
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Pozměňovací návrh 948
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na ztrátu biologické 
rozmanitosti, emise skleníkových plynů a 
využívání půdy; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. el

Pozměňovací návrh 949
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
dopad zemědělství a zvláště živočišné 
výroby na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením za účelem zajištění postupného 
snižování všech emisí skleníkových plynů 
v těchto odvětvích v souladu s rozvojem 
inovací a technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 950
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a dusíku, ztrátu biologické 
rozmanitosti a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat a 
monitorovat výrazný dopad zemědělství a 
zvláště živočišné výroby na emise 
skleníkových plynů a využívání půdy; 
zdůrazňuje nutnost posílení přírodních 
propadů uhlíku a snížení emisí oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného ze 
zemědělství, zejména v odvětvích výroby 
krmiv a chovu hospodářských zvířat, 
vybízí k regulačním opatřením a cílům za 
účelem zajištění postupného snižování 
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skleníkových plynů v těchto odvětvích; všech emisí skleníkových plynů v těchto 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat; vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
intenzivní živočišné výroby bez využití 
půdy na emise skleníkových plynů a 
využívání půdy; zdůrazňuje nutnost 
posílení přírodních propadů uhlíku a 
snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 
oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, prostřednictvím 
hospodaření založeném na stálých 
pastvinách a extenzivním hospodaření;

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Simona 
Bonafè, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz 
Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, César Luena, Javi López, Nicolás González 
Casares

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je důležité uznat 
výrazný dopad zemědělství a zvláště 
živočišné výroby na emise skleníkových 
plynů a využívání půdy; zdůrazňuje 
nutnost posílení přírodních propadů uhlíku 
a snížení emisí oxidu uhličitého, metanu a 

4. zdůrazňuje výrazný dopad 
zemědělství a zvláště živočišné výroby na 
emise skleníkových plynů a využívání 
půdy; zdůrazňuje nutnost posílení 
přírodních propadů uhlíku a snížení emisí 
oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného 
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oxidu dusného ze zemědělství, zejména 
v odvětvích výroby krmiv a chovu 
hospodářských zvířat, vybízí k regulačním 
opatřením a cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

ze zemědělství, zejména v odvětvích 
výroby krmiv a chovu hospodářských 
zvířat, vybízí k regulačním opatřením a 
závazným cílům za účelem zajištění 
postupného snižování všech emisí 
skleníkových plynů v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zemědělství EU je 
jediným hlavním systémem na světě, který 
výrazně snížil emise skleníkových plynů; 
připomíná, že evropské zemědělství a 
lesnictví hrají klíčovou úlohu při řešení 
změny klimatu a zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
neboť mají značný potenciál snižovat 
emise, zachycovat uhlík a udržitelným 
způsobem stimulovat hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že evropské zemědělství 
a lesnictví by mohla hrát klíčovou úlohu 
při řešení změny klimatu a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně, neboť mají značný potenciál 
snižovat emise, zachycovat uhlík a 
udržitelným způsobem stimulovat 
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hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje rozdíly v uhlíkové stopě 
různých výrobků a různých výrobních 
metod; navrhuje, aby se na výrobu 
chemických látek a hnojiv jako na 
energeticky náročná odvětví výroby a 
rovněž na odvětví zemědělství vztahoval 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích; bere na vědomí možnost 
diferenciace v oblasti DPH zavedením 
negativního nebo pozitivního seznamu 
založeného např. na uhlíkové náročnosti; 
domnívá se, že vytvoření pozitivního 
seznamu příznivějšího zacházení s DPH 
by mohlo být pobídkou pro zdravé zboží s 
nižšími emisemi uhlíku vzhledem k 
celému životnímu cyklu, na rozdíl od 
negativního seznamu zboží a služeb, u 
nichž není použití snížené sazby 
přípustné, jak navrhuje Komise; 
navrhuje, aby byl uveden negativní 
seznam zboží, které povinně vede ke 
zvýšení daňových sazeb na základě jejich 
dopadů na klima, životní prostředí a 
zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Jytte Guteland, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Simona Bonafè

Návrh usnesení
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Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že budoucí zemědělské 
a potravinářské politiky by měly usnadnit 
přechod k udržitelnému zemědělství tím, 
že budou odměňovat zemědělce za veřejné 
statky v oblasti životního prostředí a 
klimatu, které poskytují, a lépe odrážet 
výzvy, jimž zemědělci a společnost čelí, a 
podporovat zemědělce v tom, aby 
standardně činili nízkouhlíková 
rozhodnutí; zdůrazňuje, že hospodářství a 
zemědělské podniky by měly být 
energeticky účinnější, více nízkouhlíkové, 
ekologicky šetrnější, udržitelnější a 
odolnější, aby se mohly stát nezávislejšími 
a dokázaly se přizpůsobit tomu, co 
evropští občané požadují od svého 
venkovského prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že provozovatelé v 
zemědělském odvětví a v potravinovém 
řetězci by měli zajistit optimální využívání 
a recyklaci neobnovitelných zdrojů s cílem 
chránit půdu, biologickou rozmanitost a 
vodu; domnívá se, že oběhové 
hospodářství a biohospodářství nabízejí 
velký potenciál pro transformaci na 
klimaticky neutrální evropské 
hospodářství například prostřednictvím 
pokročilých biorafinerií, které produkují 
biologická hnojiva, bílkovinná krmiva, 
bioenergii, obnovitelné zdroje energie a 
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biochemické látky;

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že v zájmu dosažení 
cíle snížit do roku 2030 ztráty živin o 50 % 
by se budoucí strategické plány SZP, a 
zejména ekorežimy, měly zaměřit na 
přístupy ke zvyšování účinnosti využívání 
živin při výživě rostlin, mimo jiné díky 
přesnému a inteligentnímu zemědělství, 
intenzivnějšímu využívání nástrojů pro 
hospodaření s živinami a dostupnosti 
poradenských služeb v oblasti výživy 
rostlin podporujících vyvážené hnojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí slibný vývoj v 
oblasti doplňkových látek, které pomáhají 
snížit emise skleníkových plynů a vody a 
látek znečišťujících ovzduší z chovu 
zvířat; vítá plány Komise, které mají v 
tomto ohledu usnadnit uvádění 
udržitelných a inovativních doplňkových 
látek do krmiv na trh, a vyzývá k tomu, 
aby příslušné výzkumné programy 
podporovaly další rozvoj;
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Or. en

Pozměňovací návrh 961
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí v této širší 
diskusi zohledňovat všechny tři pilíře 
udržitelnosti (hospodářská, sociální a 
environmentální), neboť se jedná o jediný 
způsob, jak uznat přínos zemědělství a 
venkovských oblastí k výrobě potravin a 
krmiv, jakož i biopaliv, textilu a 
opětovného zalesňování, neboť 
zemědělství a lesnictví může poskytnout 
dlouhodobá řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 962
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 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že úspěšné provádění 
strategie vyžaduje účinnou spolupráci na 
úrovni EU a členských států, včetně 
občanské společnosti, veřejných orgánů a 
podniků, a to zejména zúčastněných stran, 
jichž se opatření uvedená ve strategii 
konkrétně týkají, především v odvětví 
zemědělství, rybolovu, lesnictví a 
těžebního průmyslu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 963
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí příležitosti, které 
nabízí hospodaření se statkovým 
hnojivem, pokud jde o podporu 
organických hnojiv, zlepšování obsahu 
uhlíku v půdě, a tím i zlepšování ukládání 
uhlíku; dále vybízí, aby právní předpisy 
EU o odpadech považovaly zemědělské 
zbytky za možné zdroje hnojiv, podestýlky 
a bioenergie;

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ musí být v 
souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) Pařížské 
dohody, a proto nesmí žádným způsobem 
ohrozit obchodní toky a dodavatelské 
řetězce, které jsou důležité pro 
celosvětovou a evropskou produkci a 
zabezpečení potravin;

Or. nl

Pozměňovací návrh 965
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Teuvo Hakkarainen
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že pro splnění nových 
environmentálních cílů je nezbytná 
rovnováha rostlinné a živočišné výroby, 
neboť to zajistí kvalitu a dostatečné 
množství živin a organických látek v půdě 
v EU a pomůže zlepšit biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že Komise musí 
zajistit, aby členské státy ve svých 
strategických plánech SZP stanovily 
dosažení cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a zajistily, aby jich bylo 
dosaženo v rámci víceletého přezkumu 
výkonnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 967
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vybízí Komisi a členské státy, aby 
využily řešení souvisejících s oběhovým 
hospodářstvím, zejména bioplyny, jako je 
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biomethan, s cílem snížit dopad 
zemědělství a chovu hospodářských zvířat 
na kvalitu ovzduší;

Or. fr

Pozměňovací návrh 968
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. připomíná Komisi, že intenzivní 
chov hospodářských zvířat významně 
přispívá ke znečišťování ovzduší emisemi 
amoniaku a methanu, a vyzývá k přijetí 
naléhavých opatření ke snížení těchto 
emisí a ochraně veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
plán kompenzace ztráty příjmů zemědělců, 
který může pramenit ze stanovených cílů 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
souvisejícího poklesu produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 970
Bert-Jan Ruissen
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje přínos hospodářských 
zvířat k udržitelnému oběhovému 
zemědělství, včetně recyklace živin a 
přeměny vedlejších produktů v krmivech 
na potraviny určené k lidské spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. v tomto smyslu rovněž požaduje 
kompenzaci emisí v rámci systémů 
zemědělství, lesnictví a chovu 
hospodářských zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 972
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že zemědělství EU je 
jediným hlavním systémem na světě, který 
výrazně snížil emise skleníkových plynů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 973
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje svou podporu tržně 
citlivému využívání ekologického 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris 
Papadakis, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed 
Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že ačkoli zemědělství 
odpovídá za přibližně 10 % emisí 
skleníkových plynů v EU, má potenciál 
pomoci EU snížit emise prostřednictvím 
řádného hospodaření s půdou, 
agrolesnictví, ochrany biologické 
rozmanitosti a dalších způsobů 
hospodaření s půdou; uznává, že 
celosvětové zemědělství má potenciál 
dosáhnout do roku 2050 ročních úspor 
emisí ve výši přibližně 3,9 gigatun 
ekvivalentu CO2 - přibližně 8 % 
současných celosvětových emisí 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto
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Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že evropské zemědělství 
a lesnictví hraje zásadní roli při řešení 
problému přizpůsobování se změně 
klimatu a zmírňování jejích dopadů, a to 
díky jejich významnému potenciálu 
snižovat emise a ukládat uhlík a jejich 
příspěvku k environmentální, 
hospodářské a sociální udržitelnosti 
evropských území;

Or. it

Pozměňovací návrh 976
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. konstatuje, že postupy 
ekologického zemědělství mají nižší 
výnosy než tradiční metody zemědělství; 
trvá na tom, že opatření na podporu 
využívání ekologického zemědělství by 
neměla vést k přesunu zemědělské 
produkce do třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že zemědělská půda je 
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omezená, a proto musí být využívána 
účinně; zdůrazňuje, že do strategie je 
třeba zahrnout inovativní modely 
zemědělství s nízkou stopou využívání 
půdy, jako je zahradnictví a chov hmyzu;

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vítá plány Komise na další 
podporu růstu ekologického zemědělství a 
plánovaný akční plán pro ekologické 
zemědělství; vyzývá k tomu, aby do roku 
2030 bylo alespoň 30 % zemědělské půdy 
EU pokryto ekologickým zemědělstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
možnosti opětovného použití živin, které 
byly zahrnuty do koloběhu živin;

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Martin Hojsík, Emil Radev
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zlepšení dobrých životních podmínek 
zvířat

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vítá závazek Komise vyhodnotit a 
revidovat stávající soubor právních 
předpisů v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat a zdůrazňuje, že je 
důležité zohlednit nejnovější vědecké 
poznatky v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat a reagovat na veřejné, 
politické a tržní požadavky na vyšší 
standardy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že revize těchto právních 
předpisů v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat je naplánována až na 
čtvrté čtvrtletí roku 2023, naléhavě vyzývá 
Komisi, aby předložila konkrétní návrhy 
na revizi stávajících právních předpisů v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
již do roku 2022 a aby Parlamentu 
každoročně podávala zprávu o svých 
opatřeních týkajících se ochrany zvířat 
během porážky a přepravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 982
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Rovana Plumb, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Monika Beňová, Maria 
Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Anja 
Hazekamp, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že intenzivní živočišná 
výroba je velmi neudržitelná, neboť 
přetěžuje životní prostředí živinami, 
přispívá ke změně klimatu prostřednictvím 
intenzivních emisí skleníkových plynů, 
jakož i ke znečištění ovzduší a degradaci 
půdy a spoléhá na ničivé monokultury pro 
výrobu krmiv; vyzývá k soudržné 
kombinaci politik s cílem umožnit přechod 
k oběhové a extenzivní živočišné výrobě 
jako součásti smíšeného zemědělského 
systému, který bude respektovat schopnost 
místního životního prostředí a podporovat 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že kromě nízké stopy 
využívání půdy přispívá moderní 
pěstitelství k různým cílům strategie, jako 
je nízká potřeba vstupů, účinného 
využívání zdrojů a produkce ovoce a 
zeleniny v blízkosti místa spotřeby, čímž 
podporuje kratší dodavatelské řetězce a 
bezpečnost dodávek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 984
Biljana Borzan, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Demetris Papadakis, 
Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. se znepokojením konstatuje, že 
zatímco emise většiny látek znečišťujících 
ovzduší v celé Evropské unii stále klesají, 
emise amoniaku (NH3) z odvětví 
zemědělství nadále rostou, což pro členské 
státy EU představuje výzvu, pokud jde o 
plnění limitů EU pro znečištění ovzduší; 
zdůrazňuje, že v městských oblastech 
představují emise amoniaku přibližně 50 
% zdravotních dopadů znečištění ovzduší, 
neboť amoniak je klíčovým prekurzorem 
tuhých znečišťujících částic; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby využily 
reformu společné zemědělské politiky EU 
(SZP) jako příležitost k boji proti 
znečištění ovzduší ze zemědělského 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. naléhavě vyzývá k revizi směrnice 
Rady 98/58/ES o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely, která 
stanoví obecná pravidla, jež se ukázala být 
obtížně proveditelná a vymahatelná; 
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navrhuje proto provést tuto směrnici do 
nařízení, čímž se vytvoří možnost 
předkládat akty v přenesené pravomoci a 
prováděcí akty s cílem stanovit požadavky 
na dobré životní podmínky druhů, u nichž 
v současnosti neexistují žádné minimální 
normy EU specifické pro jednotlivé druhy, 
včetně mléčného skotu, hovězího dobytka, 
ovcí, koz, kachen, hus, králíků, 
chovaných ryb a všech jejich potomků;

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Rovana Plumb, Eric 
Andrieu, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje skutečnost, že existují 
technická opatření k omezení emisí 
amoniaku, ale dosud je používá jen 
několik členských států; připomíná, že 
mezi ně patří: hospodaření s dusíkem s 
ohledem na celý dusíkový cyklus; strategie 
krmení hospodářských zvířat za účelem 
omezení vylučování dusíku u skotu, prasat 
a drůbeže; nízkoemisní aplikace 
statkového hnojiva a hnojiv na půdu; 
nízkoemisní systémy skladování 
statkového hnojiva; nízkoemisní systémy 
zpracování a kompostování statkového 
hnojiva; nízkoemisní systémy ustájení 
zvířat a nízkoemisní přístupy k aplikaci 
anorganických hnojiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
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Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4e. naléhavě vyzývá k revizi směrnice 
Rady 1999/74/ES, kterou se stanoví 
minimální požadavky na ochranu nosnic s 
cílem rychle ukončit a zakázat obohacené 
klece a vyžadovat klecové systémy pro 
všechny nosnice, vytvořit rovné podmínky 
a současně zlepšit dobré životní podmínky 
zvířat chovaných v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana 
Plumb, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. vyjadřuje politování nad tím, že 
emise metanu nejsou upraveny právními 
předpisy EU v oblasti znečištění ovzduší a 
nejsou výslovně upraveny v rámci politiky 
EU v oblasti klimatu; zdůrazňuje různé 
nákladově efektivní způsoby řešení emisí 
methanu, aniž by to mělo vliv na spotřebu 
masa a mléka; domnívá se, že 
hospodaření se statkovým hnojivem nabízí 
potenciál ke snížení emisí díky přijetí 
jednoduchých a nákladově efektivních 
opatření od skladování až po způsoby 
rozmetání; dále se domnívá, že měnící se 
strategie krmení (např. přidání luštěnin, 
jako je alfalfa a len), by výrazně snížily 
emise střevního methanu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 989
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. požaduje revizi směrnice Rady 
2008/120/ES, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro ochranu prasat, aby se 
mimo jiné odstranila výjimka z 28 dnů pro 
ustájení prasnic v jednotlivých stáních a 
aby se zajistilo, že zvířata budou chována 
ve skupinovém ustájení po celou dobu 
březosti a oprasení;

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4f. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že nejsou přijata opatření k regulaci 
klonů a jejich potomků, a opakuje, že při 
přírodních nebo umělých šlechtitelských 
postupech nebo šlechtitelských postupech, 
které způsobují nebo pravděpodobně 
způsobí utrpení nebo poškození 
kteréhokoli z dotčených zvířat, nesmí být 
praktikováno a že je nezbytné zajistit, aby 
potraviny z klonovaných zvířat a jejich 
potomků nevstoupily do potravinového 
řetězce; vyzývá Komisi, aby bez 
zbytečného odkladu předložila nový návrh 
právního předpisu s cílem zabránit dovozu 
klonovaných zvířat a jejich potomků a 
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produktů získaných z klonovaných zvířat 
a jejich potomků do EU a aby v tomto 
ohledu zavedla opatření pro vymáhání a 
sledovatelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin 
Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4g. vyzývá Komisi, aby provedla a 
prosazovala příslušné právní předpisy EU, 
zejména směrnici Rady 1/2005/ES ze dne 
22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 
přepravy, a vyjadřuje politování nad 
současným nedodržováním rozhodnutí 
Soudního dvora Evropských společenství 
v Lucemburku, že ochrana dobrých 
životních podmínek zvířat nekončí na 
vnějších hranicích EU a že přepravci 
zvířat, kteří opouštějí Evropskou unii, 
musí po odjezdu z EU rovněž dodržovat 
evropská pravidla v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zavedly zákaz 
přepravy zvířat do zemí mimo EU v 
případě, že nebudou zaručeny dobré 
životní podmínky těchto zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, 
Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 h (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4h. zdůrazňuje, že přeprava živých 
zvířat představuje vzhledem k možnému 
šíření nákaz nejen závažná rizika pro 
dobré životní podmínky a zdraví 
přepravovaných zvířat, ale také pro 
veřejné zdraví, a v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je důležité omezit, zpřesnit 
a nahradit přepravu živých zvířat a 
zajistit, aby revize směrnice Rady 
1/2005/ES ze dne 22. prosince 2004 o 
ochraně zvířat během přepravy 
obsahovala komplexní požadavky týkající 
se jednotlivých druhů a kategorií, zejména 
pokud jde o maximální dobu trvání 
dopravy a přísnější a transparentnější 
systém monitorování a podávání zpráv s 
cílem zajistit účinné odhalování a 
prevenci systematických porušení a aby 
tato revize byla v plném souladu s cíli 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4i. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
bezpečností potravin, ochranou životního 
prostředí, opatřeními v oblasti klimatu, 
dobrými životními podmínkami zvířat a 
rovností mezi členskými státy musí 
Komise vždy zajistit přísné prosazování 
evropských právních předpisů; vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu více a lépe 
využívala řízení o nesplnění povinnosti, 
včetně přísných sankcí, a připomíná 
Komisi rutinní krácení ocasů selat, které 
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není v EU povoleno od roku 1991, ale v 
mnoha členských státech je stále běžnou 
praxí, a zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
opatření k jejímu ukončení;

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4j. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
plán s cílem zajistit lepší životní podmínky 
brojlerů, který bude zahrnovat 
harmonogram postupného ukončení 
chovu kuřecích plemen spojených se 
zdravotními problémy a problémy v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat, 
snížení hustoty osazení bez výjimek, 
odpovídající rozptýlenost, dostatečné 
přirozené světlo a prostor a přísnější 
parametry kvality ovzduší, a vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala směrnici Rady 
2007/43/ES s cílem zavést zákaz chovu 
mimořádně rychle rostoucích nosnic;

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 4 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4k. zdůrazňuje, že ačkoli velká část 
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ovcí a koz je chována za extenzivních 
zemědělských podmínek, například na 
pastvinách, existují značné obavy ohledně 
dobrých životních podmínek zvířat v 
intenzivním chovu koz a ovcí; zdůrazňuje 
znepokojivou situaci kůzlat samčího 
pohlaví, s nimiž se zachází jako s 
odpadem, a také problémy, jako jsou 
mrzačení, kulhavost, problémy s 
přepravou a onemocnění způsobená 
přenosnými chorobami, a vyzývá Komisi, 
aby se těmito problémy zabývala při 
nadcházející revizi právních předpisů v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4l. opakuje svou výzvu Komisi a 
členským státům, aby řešily problém 
požárů ve stájích podporou osvědčených 
postupů a zavedením požadavků na 
protipožární bezpečnost, včetně 
preventivních opatření a zařízení pro 
postřikování a opatření, která zaručí, že 
zvířata budou moci v případě požáru ze 
stájí uniknout;

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
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Bod 4 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4m. zdůrazňuje, že zvířata by při 
přepravě a porážce měla zažívat co 
nejmenší strach a stres, a vítá proto revizi 
stávajících právních předpisů v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat a 
porážení zvířat; navrhuje v tomto ohledu 
zavést povinný kamerový dohled na 
jatkách v EU a vybídnout členské státy, 
aby zajistily, že nákladní vozidla a plavidla 
používaná pro přepravu zvířat budou 
vybavena systémem sledování GPS;

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Silvia Modig, Mick Wallace, 
Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 4 n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4n. je toho názoru, že zvířata by již 
neměla být v EU porážena metodami, 
které způsobují další stres, jako je 
omračování drůbeže pomocí elektrické 
vodní lázně a omračování prasat pomocí 
CO2, a naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že všechna zvířata poražená v EU 
budou před porážkou bez výjimek 
omráčena, což potvrzuje rozsudek 
Evropského soudního dvora C-336/19 ze 
dne 17. prosince 2020, že členské státy 
mají právo zavést povinné omráčení 
předem;

Or. en

Pozměňovací návrh 999
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Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že chov zvířat je 
specifickou vlastností evropského 
potravinového systému a určujícím prvkem 
mnoha tradičních venkovských 
společenství a že má vícečetné pozitivní 
účinky pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený chov 
zvířat je specifickou vlastností evropského 
potravinového systému a určujícím prvkem 
mnoha tradičních venkovských 
společenství a že má vícečetné pozitivní 
účinky pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený chov 
zvířat je specifickou vlastností mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a může přispět k oběhovému 
hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 1002
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství  a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
venkovských společenství v určitých 
oblastech evropského území a představuje 
součást evropského potravinového 
systému;  

Or. it

Pozměňovací návrh 1003
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 5. poukazuje na to, že extenzivní 
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trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

zemědělská půda, trvalé travní porosty, 
jakož i svažující se a terasovité vinice jsou 
prvky evropské zemědělské krajiny a 
určujícím prvkem mnoha tradičních 
venkovských společenství s vícečetnými 
pozitivními účinky pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1004
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. vyjadřuje politování nad tím, že 
extenzivní a na trvalých travních porostech 
založený nebo ekologický chov zvířat, 
který je součástí evropského 
potravinového systému a určujícím prvkem 
mnoha tradičních venkovských 
společenství a má vícečetné pozitivní 
účinky pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu a pro její zmírňování, není 
dostatečně oceňován a podporován; 
zdůrazňuje, že naopak intenzivní chov 
hospodářských zvířat a monokultury 
plodin mají závažné negativní dopady na 
veřejné zdraví, dobré životní podmínky 
zvířat, biologickou rozmanitost a životní 
prostředí; zdůrazňuje, že tuto intenzifikaci 
pohání globalizace našeho potravinového 
řetězce, což je politika, která nepřinesla 
žádné výhody prvovýrobcům, ale namísto 
toho je učinila zajatci finančních institucí 
ve zhoršující se situaci, zatímco 
spotřebovávají přírodní zdroje v 
neudržitelné míře, což oslabuje naše 
potravinové zabezpečení; vyzývá Komisi, 
aby zahájila změnu politické orientace z 
posedlosti konkurenceschopností a 
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neustálého nárůstu vývozu směrem k 
politice skutečné vnitrostátní a místní 
potravinové soběstačnosti, která může 
zajistit potravinové zabezpečení do 
budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 1005
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
může hrát významnou úlohu pro 
udržitelný a oběhový potravinový systém, 
především tam, kde podporuje nebo 
umožňuje řízení důležitých ekotypů, jako 
jsou vysoce biologicky rozmanité travnaté 
porosty; zdůrazňuje, že naopak intenzivní 
chov hospodářských zvířat má závažné 
negativní dopady na veřejné zdraví a 
životní prostředí; zdůrazňuje, že je třeba 
vědecky vymezit bezpečný provozní 
prostor pro živočišnou výrobu a spotřebu, 
aby zůstal v mezích planety; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zajistila, že její 
politiky a programy financování podpoří 
přechod k lepšímu chovu menšího počtu 
zvířat a k menší a lepší spotřebě masa, 
mléka a vajec v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
může hrát úlohu v pro udržitelný a 
oběhový potravinový systém; zdůrazňuje, 
že naopak intenzivní chov hospodářských 
zvířat má závažné negativní dopady na 
veřejné zdraví a životní prostředí, a vyzývá 
proto Komisi, aby zajistila, že její politiky 
a programy financování budou 
podporovat pouze přechod k lepšímu 
chovu menšího počtu zvířat a k menší a 
lepší spotřebě masa, mléka a vajec v 
Evropě, přičemž je třeba zdůraznit, že má-
li být obnovena biologická rozmanitost, je 
třeba na mléčných farmách upustit od 
používání nepůvodních druhů trav a 
používání herbicidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a oběhové hospodářství; 
zdůrazňuje, že naopak intenzivní chov 
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hospodářských zvířat má zásadní 
negativní dopad na životní prostředí, 
veřejné zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat; vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že její politiky a programy 
financování podpoří přechod k lepšímu 
chovu menšího počtu zvířat a k menší a 
lepší spotřebě masa v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
může hrát úlohu v pro udržitelný a 
oběhový potravinový systém; zdůrazňuje, 
že naopak intenzivní chov hospodářských 
zvířat má závažné negativní dopady na 
veřejné zdraví a životní prostředí; vyzývá 
Evropskou komisi, aby zajistila, že její 
politiky a programy financování podpoří 
přechod k optimalizovanému chovu zvířat 
a optimalizované spotřebě masa, mléka a 
vajec v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1009
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Bas Eickhout, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní, na 
trvalých travních porostech založené 
ekologické modely chovu zvířat jsou 
specifickou vlastností evropského 
potravinového systému a určujícími prvky 
mnoha tradičních venkovských 
společenství a že oproti intenzivnímu 
chovu hospodářských zvířat mohou mít 
vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívat k oběhovému hospodářství; trvá 
na tom, že veřejná politika a finanční 
prostředky musí podporovat přechod k 
chovu hospodářských zvířat s potravou 
přizpůsobenou přírodním potřebám zvířat 
a obnovení rovnováhy živočišné a 
rostlinné produkce; dále trvá na tom, že 
hustota osazení by neměla přesáhnout 
únosnou kapacitu půdy; zdůrazňuje, že v 
důsledku toho je třeba výrazně snížit 
stávající úroveň produkce a spotřeby masa 
a mléka;

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství; 
zdůrazňuje, že potenciál hospodářství 
založeného na biotechnologiích často 
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nezohledňuje meze naší planety; trvá na 
tom, že pro produkci surovin pro budoucí 
biohospodářství s vlákny, oleji, škrobem a 
dřevem je naléhavě třeba realisticky 
posoudit schopnost světových 
zemědělských a lesních ekosystémů 
využívat půdu; poukazuje na to, že 
zemědělci musí při používání anaerobních 
vyhnívacích nádrží pro výrobu bioplynu 
zohlednit humusní obsah půdy, neboť 
bioplynová kejda obsahuje méně uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
lesních pastvinách a pastvinách založený 
nebo ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a režimů jakosti a určujícím 
prvkem mnoha tradičních venkovských 
společenství a že má vícečetné pozitivní 
účinky pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství; domnívá se, že chov zvířat je 
ohrožen intenzivní formou produkce, u 
níž stávající potravinový systém přispívá k 
dosažení ziskovosti na úkor biologické 
rozmanitosti a širšího životního prostředí; 
vyzývá k tomu, aby všechny politické 
nástroje důsledně usilovaly o podporu 
tradičního evropského kulturního 
prostředí rozsáhlé produkce podporující 
biologickou rozmanitost a postupně 
ukončily podporu intenzivních 
produkčních jednotek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1012
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. chov zvířat je specifickou vlastností 
evropského potravinového systému a 
určujícím prvkem mnoha tradičních 
venkovských společenství a že má 
vícečetné pozitivní účinky na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že výlučně 
ekologické zemědělství není v Evropské 
unii proveditelné; zdůrazňuje, že členské 
státy by měly prozkoumat další možnosti, 
jak zlepšit dobré životní podmínky zvířat; 
zdůrazňuje, že dostupnost (vysoce 
kvalitních) potravin je lidským právem; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že to také 
znamená, že potraviny by měly být 
dostupné za přiměřenou cenu; 
zdůrazňuje, že to platí i pro osoby s 
minimálním příjmem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. důrazně podporuje cíl, aby alespoň 
25 % zemědělské půdy EU spadalo pod 
ekologické zemědělství a aby se do roku 
2030 nejméně 10 % zemědělské plochy 
vrátilo do kategorie s velmi rozmanitými 
krajinnými prvky; poukazuje na to, že 
extenzivní a na trvalých travních porostech 
založený nebo ekologický chov zvířat je 
specifickou vlastností evropského 
potravinového systému a určujícím prvkem 
mnoha tradičních venkovských 
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společenství a že má vícečetné pozitivní 
účinky pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství, 
pomáhá produktivnímu využití půdy, která 
by jinak ležela ladem, a že má vícečetné 
pozitivní účinky pro životní prostředí a boj 
proti změně klimatu a přispívá 
k oběhovému hospodářství; je přesvědčen, 
že chov hospodářských zvířat musí být 
považován za součást řešení v oběhovém 
potravinovém systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 

5. poukazuje na to, že ačkoli 
intenzivní chov hospodářských zvířat má 
významný negativní dopad na veřejné 
zdraví a životní prostředí, extenzivní a na 
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systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
může hrát roli v udržitelném a oběhovém 
potravinovém systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že evropská 
živočišná produkce, včetně tradičních, 
extenzivních a na trvalých travních 
porostech založených nebo plně 
ekologických forem, je nezbytnou 
vlastností evropského potravinového 
systému a že chov zvířat je určujícím 
prvkem mnoha tradičních venkovských 
společenství v Unii, a že významně 
přispívá k životnímu prostředí, biologické 
rozmanitosti a péči o krajinu a v boji proti 
změně klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1017
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
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vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství; vyzývá 
Komisi, aby navrhla metody ochrany 
chovatelů hospodářských zvířat před 
velkými výkyvy cen krmiv;

Or. el

Pozměňovací návrh 1018
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství, a že 
by tedy bylo vhodné jej financovat 
prostřednictvím navýšené podpory vázané 
na produkci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1019
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
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ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství, a je 
proto zapotřebí jej podporovat a 
podněcovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství; 
zdůrazňuje úlohu agrolesnických 
systémů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1021
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
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vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství; 
zdůrazňuje úlohu agrolesnických 
systémů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1022
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
kulturní vlastností a prvkem identity 
evropského potravinového systému a 
určujícím prvkem mnoha tradičních 
venkovských společenství a že má 
vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1023
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
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systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má řadu pozitivních účinků pro životní 
prostředí, ochranu kulturní krajiny a boj 
proti změně klimatu a přispívá 
k oběhovému hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat, a to i extenzivní 
sladkovodní akvakultura, je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 

5. poukazuje na to, že chov zvířat, 
který dodržuje normy pro dobré životní 
podmínky zvířat, je pro evropský 
potravinový systém zásadní; pokud je 
extenzivní a na trvalých travních 
porostech založený nebo ekologický, je 
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má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

určujícím prvkem mnoha venkovských 
společenství a má pozitivní účinky pro 
životní prostředí a boj proti změně klimatu 
a významně přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. it

Pozměňovací návrh 1026
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
může mít vícečetné pozitivní účinky pro 
životní prostředí, boj proti změně klimatu, 
může přispívat k oběhovému hospodářství 
a obnově biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a 
živobytí a že má vícečetné pozitivní účinky 
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prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

pro životní prostředí a boj proti změně 
klimatu a přispívá k oběhovému 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že pastviny vysoké 
environmentální hodnoty nebo ekologický 
chov zvířat jsou specifickou vlastností 
evropského potravinového systému a 
určujícím prvkem mnoha tradičních 
venkovských společenství a že mají 
vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívají k oběhovému hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
venkovských společenství v určitých 
oblastech evropského území, které 
pomáhá chránit před vylidňováním a 
opuštěním a představuje součást 
evropského potravinového systému;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1030
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních venkovských společenství a že 
má vícečetné pozitivní účinky pro životní 
prostředí a boj proti změně klimatu a 
přispívá k oběhovému hospodářství;

5. poukazuje na to, že extenzivní a na 
trvalých travních porostech založený nebo 
ekologický chov zvířat je specifickou 
vlastností evropského potravinového 
systému a určujícím prvkem mnoha 
tradičních společenství a že má vícečetné 
pozitivní účinky pro životní prostředí a boj 
proti změně klimatu a přispívá 
k oběhovému hospodářství;

Or. bg

Pozměňovací návrh 1031
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že neexistence jasné 
definice intenzivního chovu zvířat v 
právním systému EU znemožňuje 
rozlišovat mezi drobným a průmyslovým 
chovem zvířat a v důsledku toho 
umožňuje vynakládání finančních 
prostředků EU na neudržitelné postupy a 
brání ekologické transformaci 
zemědělského odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
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Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise se navzdory uznání dopadu 
odvětví živočišné výroby na klima touto 
otázkou komplexně nezabývala ve svém 
sdělení o strategii „od zemědělce ke 
spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1033
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že cíle členských 
států týkající se snižování 
antimikrobiálních látek vycházejí z 
používání antimikrobiálních látek, jak 
odhaduje zpráva o ESVAC Evropské 
agentury pro léčivé přípravky; domnívá 
se, že cíle v oblasti snižování emisí by měly 
zohlednit úsilí předních členských států, 
které v nedávné minulosti výrazně omezily 
používání antimikrobiálních látek, aby 
nebyly nepřiměřeně postihovány cíli 
snižování; zdůrazňuje, že členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní akční plány 
pro to, jak dále snižovat svoji spotřebu, a 
to bez ohledu na minulé úsilí;
zdůrazňuje, že tento model mohl mít 
pětileté cykly, čímž by se zajistil pohyblivý 
cíl snižování zaměřený na nadměrné 
využívání, aniž by byly penalizovány 
členské státy, které již dosáhly velmi 
nízkého využití; vybízí Komisi, aby 
stanovila pokyny ke snížení založené na 
úsilí a výsledcích členských států s 
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významnými nedávnými výsledky 
snižování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že režimy jakosti EU 
již obsahují pokyny stanovené ve strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, a proto již 
přispívají k udržitelnému zemědělství a 
rozvoji venkovských komunit v EU; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila 
celkové částky přidělené na propagační a 
osvětové kampaně a kampaně za 
pochopení těchto režimů, zejména těch, 
které se týkají: i) produktů opatřených 
označením chráněného označení původu 
(CHOP), chráněného zeměpisného 
označení (CHZO), zaručené tradiční 
speciality (ZTS) a dobrovolných 
certifikačních režimů, ii) metody 
ekologické produkce; iii) loga pro jakostní 
zemědělské produkty specifické pro 
nejvzdálenější regiony Unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1035
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že režimy jakosti EU 
již obsahují pokyny stanovené ve strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, a proto již 
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přispívají k udržitelnému zemědělství a 
rozvoji venkovských komunit v EU; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zvýšila 
celkové částky přidělené na propagační a 
osvětové kampaně a kampaně za 
pochopení těchto režimů, zejména těch, 
které se týkají: i) produktů opatřených 
označením chráněného označení původu 
(CHOP), chráněného zeměpisného 
označení (CHZO), zaručené tradiční 
speciality (ZTS) a dobrovolných 
certifikačních režimů, ii) metody 
ekologické produkce; iii) loga pro jakostní 
zemědělské produkty specifické pro 
nejvzdálenější regiony Unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1036
Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena 
Kloc

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že pokud jde o cíl 
přidělit do roku 2030 alespoň 25 % 
zemědělské půdy EU na ekologické 
zemědělství, existují v jednotlivých 
členských státech značné rozdíly v podílu 
ekologické půdy, což může vést k narušení 
konkurenční rovnováhy na společném 
trhu; poukazuje rovněž na to, že není 
dostatečně vyjasněno, zda by těchto 25 % 
mělo zahrnovat veškerou půdu, která je 
ekologicky obhospodařovaná, nebo pouze 
půdu, na níž jsou produkovány ekologické 
produkty; domnívá se, že tento nedostatek 
informací ztěžuje posouzení dopadu 
strategie na trh a zaměření podpory v 
rámci nástrojů společné zemědělské 
politiky;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 1037
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že síla evropského 
zemědělského odvětví tkví v jeho 
rozmanitosti, a zdůrazňuje, že každý typ 
zemědělství svým způsobem přispívá k 
udržitelné produkci potravin; domnívá se, 
že specifický cíl, pokud jde o podíl půdy v 
ekologickém zemědělství, není vhodný; 
zdůrazňuje, že výrobní metoda nemůže být 
cílem sama o sobě, neboť každá metoda 
má zvláštní přínos pro udržitelnost; 
domnívá se, že tržní rovnováha mezi 
nabídkou ekologických produktů a 
poptávkou po nich nesmí být narušována, 
neboť ekologičtí výrobci jsou kvůli 
výnosům a práci závislí na vyšší ceně; 
domnívá se, že budoucnost odvětví 
ekologického zemědělství se musí 
vyznačovat přístupem zdola nahoru, nikoli 
přístupem shora dolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. s ohledem na rostoucí obavy 
spotřebitelů, pokud jde o dobré životní 
podmínky zvířat a zdraví zvířat, vítá záměr 
Evropské komise zvážit možnosti 
označování dobrých životních podmínek 
zvířat s cílem lépe přenášet hodnotu v 
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rámci potravinového řetězce; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby vypracovala snadno 
čitelnou, transparentní a harmonizovanou 
celounijní značku dobrých životních 
podmínek zvířat, která by mohla výrazně 
zlepšit povědomí veřejnosti, 
informovanost o dobrých životních 
podmínkách zvířat a zdraví zvířat v 
produkci potravin a zároveň vytvořit nový 
trh pro zemědělce pro prodej produktů na 
základě vyšších standardů pro dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas 
Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline 
Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Martin Hojsík, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že jen v EU stráví 
každý rok přes 300 milionů 
hospodářských zvířat celé své životy nebo 
jejich významnou část uvězněná v klecích; 
zdůrazňuje, že tato praxe způsobuje 
obrovské utrpení, neboť tyto vnímající 
bytosti nemohou vykonávat většinu svého 
přirozeného chování, což vede k fyzickým 
a psychickým onemocněním; vyzývá 
Komisi, aby neprodleně předložila 
legislativní návrh na postupné ukončení 
používání klecí pro všechna hospodářská 
zvířata a aby společně s členskými státy 
zajistila vhodná opatření na pomoc 
zemědělcům při této transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
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Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že EU každoročně 
chová více než 7 miliard zvířat na výrobu 
masa, mléka a vajec, což má obrovský 
dopad na životní prostředí, emise mnoha 
skleníkových plynů a škodlivých látek, 
ztrátu biologické rozmanitosti a změnu 
klimatu, ale také obrovské utrpení zvířat; 
zdůrazňuje, že by mělo být podporováno 
snižování počtu zvířat chovaných pro 
zemědělské účely, a vyzývá v této 
souvislosti k evropskému zákazu 
zakládání, rozvoje a rozšiřování 
velkochovů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že politika by se 
neměla zabývat pouze klimatickými a 
zdravotními problémy a neměla by 
podněcovat vzorce spotřeby od 
přežvýkavců k prasatům nebo drůbeži, 
neboť převážná většina z nich se v 
současné době pěstuje v průmyslových 
systémech s četnými nepříznivými dopady 
na životní prostředí a dobré životní 
podmínky zvířat; zdůrazňuje, že při 
odkazování na udržitelný potravinový 
systém je nutný soudržný přístup, který by 
uceleně a společně zohledňoval lidské 
zdraví, životní prostředí, biologickou 
rozmanitost, dobré životní podmínky zvířat 
a klima;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná význam vysoce 
kvalitního systému dobrých životních 
podmínek zvířat, včetně přepravy a 
porážky, a také harmonizaci 
vnitrostátních právních předpisů v této 
oblasti na evropské úrovni; zdůrazňuje, že 
vysoká úroveň dobrých životních 
podmínek zvířat je součástí udržitelného 
rozvoje a je nezbytná pro vyšší kvalitu 
potravin, která usnadňuje zdravější výživu 
tím, že splňuje požadavky stále většího 
počtu spotřebitelů a přispívá také k 
procesu zachování biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Anna Deparnay-
Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. považuje za důležité odstranit 
mezery v právních předpisech a stanovit 
vyšší standardy právních předpisů v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
a zahájit řízení o nesplnění povinnosti 
proti členským státům, které při provádění 
a prosazování stávajících právních 
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předpisů v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat nejsou systematicky v 
souladu; vybízí Komisi, aby zahájila revizi 
stávajících právních předpisů a co 
nejdříve předložila návrhy dalších 
druhově-specifických právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1044
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vítá uznání ekologického 
zemědělství jako silné součásti cesty EU k 
udržitelnějším potravinovým systémům; 
zdůrazňuje, že rozvoj ekologické produkce 
potravin musí být doprovázen rozvojem 
trhu a dodavatelského řetězce a 
opatřeními stimulujícími poptávku po 
ekologických potravinách, výzkumu, 
inovacích a vědeckém přenosu, což 
přispěje jak ke stabilitě trhu s 
ekologickými produkty, tak k 
spravedlivému odměňování zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily 
odpovídající finanční podporu a pobídky 
na podporu nových „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
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tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin, jako 
jsou produkty s chráněným zeměpisným 
označením nebo označením původu, které 
pomáhají udržovat dynamická zemědělská 
společenství a současně zachovávat místní 
tradice;

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike 
Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že rozmanitost 
evropských zemědělských tradic a postupů 
zajišťuje a podporuje udržitelnou 
zemědělskou produkci v Evropě; dále se 
domnívá, že tato rozmanitost tradic a 
postupů je a měla by zůstat klíčovou 
součástí úsilí Unie a členských států o 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti a o posílení výrobních metod 
šetrných ke klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí k přiměřeným pobídkám pro 
investice do moderních struktur a technik 
koncentrovaného chovu v plném souladu 
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s normami pro dobré životní podmínky 
zvířat, které zajišťují dodávky potravin 
živočišného původu nezbytných pro 
obyvatelstvo EU a zároveň přispívají ke 
snížení emisí a k boji proti klimatickým 
změnám; 

Or. it

Pozměňovací návrh 1048
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí k zavedení moderních 
struktur a technik koncentrovaného 
chovu, které zajišťují dodávky potravin 
živočišného původu nezbytných pro 
obyvatelstvo EU a zároveň přispívají ke 
snížení emise, k boji proti klimatickým 
změnám a dodržování norem pro dobré 
životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 1049
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí k zavedení moderních 
struktur a technik koncentrovaného 
chovu, které zajišťují dodávky potravin 
živočišného původu nezbytných pro 
obyvatelstvo EU a zároveň přispívají ke 
snížení emise, k boji proti klimatickým 
změnám a dodržování norem pro dobré 
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životní podmínky zvířat;

Or. it

Pozměňovací návrh 1050
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vybízí Komisi a členské státy, aby 
prozkoumaly místní řešení porážek, s 
jednotkami menší velikosti, lépe proškolily 
personál jatek ve způsobech zabránění 
utrpení zvířat, a aby zavedly povinnost 
předchozího omračování zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1051
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že zprávy členských 
států podle článku 17 směrnice o 
přírodních stanovištích poukazují na to, 
že mnohé polopřirozené travní porosty 
jsou v nepříznivém stavu ochrany, tedy 
nedostatečném nebo špatném, a že 
opylovači, kteří jsou na nich závislí, jsou 
ohroženi, což ohrožuje opylovací služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
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Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam zemědělství a 
chovu zvířat pro životaschopnost regionů 
Unie; vyzývá Komisi, aby se 
životaschopnost venkovských oblastí stala 
důležitým aspektem udržitelnosti 
zemědělství;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1053
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že rozvoj nabídky 
ekologického zemědělství nelze nařídit 
politicky, ale musí odpovídat potřebám 
trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1054
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 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje podporu tržního 
využívání zemědělské půdy v rámci vedení 
hospodářství v ekologických podnicích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1055
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 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. poukazuje na to, že rostoucí tlak 
na osídlování znamená snížení rozlohy 
zemědělské půdy v Evropě; zdůrazňuje, že 
ekologické zemědělství produkuje výrazně 
méně potravin na plochu než konvenční 
zemědělství, a poukazuje na výzvu 
Evropské komise, aby do roku 2030 
zvýšila podíl ekologické půdy v Evropě na 
25 %, což by mohlo ohrozit potravinové 
zabezpečení v Evropě tím, že na zbývající 
půdě bude mít méně zemědělské půdy a 
nižší produkci, a vybízí proto Komisi, aby 
provedla komplexní posouzení dopadů na 
základě důkazů o možném zvýšení 
produktivity ekologického zemědělství; 
vyzývá k dosažení cíle v oblasti 
produktivity ekologického zemědělství a k 
úpravě cíle v oblasti ekologického 
zemědělství do roku 2030, pokud se 
prokáže, že ekologické zemědělství není 
schopno zvýšit svou produktivitu o 
procentní podíl, který je nezbytný pro 
zajištění potravin v Evropě, nebo pokud 
lze zabezpečení potravin dosáhnout pouze 
dovozem produktů ze třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Eleonora Evi, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Francisco Guerreiro, Manuela Ripa, Anja 
Hazekamp, Anna Deparnay-Grunenberg, Pär Holmgren, Thomas Waitz



AM\1224069CS.docx 99/440 PE680.920v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila 
závěry nadcházející zprávy vyšetřovacího 
výboru Evropského parlamentu pro 
ochranu zvířat během přepravy, zejména v 
souvislosti s revizí nařízení 1/2005; 
naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, 
aby řádně prosazovaly rozsudek Soudního 
dvora Evropské unie C- 424/13 a přestaly 
vyvážet živá zvířata do třetích zemí bez 
ohledu na délku cesty, účel a podmínky, 
pokud platné podmínky a normy EU v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
nejsou v příslušných zemích určení 
splněny nebo nejsou ověřitelné; vyzývá 
Komisi, aby navrhla postupné ukončení 
vývozu živých zvířat určených k porážce 
bez ohledu na délku cesty a podmínky 
cesty a aby co nejvíce podporovala 
alternativy k přepravě živých zvířat, jako 
jsou maso a jatečně upravená těla a 
přeprava genetických materiálů pro vývoz 
a obchod v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. v souvislosti se strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a s ambicemi 
Unie v oblasti klimatu vítá závěry1a 
Společného výzkumného střediska 
Evropské komise, že uplatňování nástroje 
RENURE2a jako součásti systémů řízení 
statkových hnojiv představuje důležitý 
krok vpřed pro oběhové hospodářství v 
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zemědělském odvětví Unie a je nástrojem, 
který umožňuje účinnější a vůči klimatu 
ohleduplnější využívání zdrojů v systému 
produkce potravin v Unii;  vyzývá Komisi 
a členské státy, aby urychleně podnikly 
kroky k uvedení stávajících a budoucích 
právních předpisů a politik do souladu s 
výše uvedenými vědeckými poznatky 
týkajícími se oběhového zemědělského 
hospodářství;
_________________
1 a Huygens, D., Orveillon, G., Lugato, E., 
Tavazzi, S., Comero, S., Jones, A., 
Gawlik, B. and Saveyn, H., Technical 
proposals for the safe use of processed 
manure above the threshold established 
for Nitrate Vulnerable Zones by the 
Nitrates Directive (91/676/EEC), EUR 
30363 EN, Publications Office of the 
European Union, Luxembourg, 2020, 
ISBN 978-92-76-21539-4 (online),978-92-
76-21540-0 (tisk), doi:10.2760/373351 
(online),10.2760/984729 (tisk), 
JRC121636.
2 a REcovered Nitrogen from manURE 
(dusík získaný ze statkových hnojiv - 
RENURE).

Or. nl

Pozměňovací návrh 1058
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vítá hodnocení a přezkum 
stávajících právních předpisů v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
přepravy zvířat a jejich porážky, které jsou 
stanoveny v akčním plánu; vyzývá k revizi 
směrnice 98/58/ES tak, aby zahrnovala 
horizontální pravidla na ochranu zvířat v 
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chovu v kombinaci s požadavky týkajícími 
se jednotlivých druhů, které ještě nejsou 
zahrnuty, a k postupnému ukončení 
chovu v klecích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Martin Hojsík, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že bylo zjištěno, že 
druhy a stanoviště EU závislé na 
zemědělských systémech jsou v nejhorším 
stavu z hlediska ochrany ve všech 
členských státech a že bez 
transformačních změn zemědělské politiky 
a postupů v souladu se Zelenou dohodou 
EU jim hrozí další pokles;

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi 
Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že iniciativy EU v 
rámci strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ by měly podporovat další 
rozvoj potravin vyrobených s nízkým 
dopadem na životní prostředí na jednotku, 
například pokud jde o používání hnojiv, 
pesticidů, úbytek biologické rozmanitosti, 
antimikrobiální látky a emise 
skleníkových plynů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas 
Waitz, Michaela Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline 
Roose, Manuel Bompard, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že pokud nebudou 
normy živočišné výroby ve třetích zemích 
sladěny s normami EU, měl by být 
zakázán dovoz živočišných produktů ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
účinné využívání zdrojů a využívat méně 
vstupů k produkci většího množství 
potravin pro rostoucí světovou populaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se 
ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat, podněcovat a odměňovat 
ukládání uhlíku v půdě; připomíná význam 
řešení inspirovaných přírodou, jako je 
agrolesnictví, agroekologie, ekosystém a 
obnova rašelinišť pro zvýšení přírodních 
propadů uhlíku; zdůrazňuje ovšem, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky, a zdůrazňuje, že 
iniciativy zemědělství podporujícího 
ukládání uhlíku by mohly v konečném 
důsledku upřednostňovat průmyslové 
modely zemědělství; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; dále zdůrazňuje, že přísné veřejné 
sledování zejména dopadů produkce 
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surové biomasy na klima a biologickou 
rozmanitost bude zásadní, aby se 
zabránilo ničení propadů uhlíku; vyzývá 
proto Komisi, aby v rámci přezkumu 
směrnice o obnovitelných zdrojích energie 
předložila důkladná a přísná vědecky 
podložená kritéria pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů na bázi biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby se 
závažnými a prokázanými negativními 
dopady na biologickou rozmanitost by 
neměly dostávat finanční prostředky 
určené na boj proti změně klimatu či 
pobídky; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě; 
zdůrazňuje proto, že je třeba účinně měřit 
negativní dopad zemědělství na 
biologickou rozmanitost a životní 
prostředí; připomíná, že nejvzdálenější 
regiony představují hlavní oblasti pro 
zavádění pilotních projektů; v této 
souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla program na podporu přeměny 
zemědělských podniků, které používají 
intenzivní zemědělské metody, a to 
poskytnutím podpory, kvalifikovaného 
technického poradenství a odpovídajících 
finančních prostředků v těchto regionech;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1066
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby se 
závažnými a prokázanými negativními 
dopady na biologickou rozmanitost by 
neměly dostávat finanční prostředky 
určené na boj proti změně klimatu či 
pobídky; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě; 
zdůrazňuje proto, že je třeba účinně měřit 
negativní dopad zemědělství na 
biologickou rozmanitost a životní 
prostředí; připomíná, že nejvzdálenější 
regiony představují hlavní oblasti pro 
zavádění pilotních projektů; v této 
souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zavedla program na podporu přeměny 
zemědělských podniků, které používají 
intenzivní zemědělské metody, a to 
poskytnutím podpory, kvalifikovaného 
technického poradenství a odpovídajících 
finančních prostředků v těchto regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1067
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 6. vítá myšlenku zintenzivnění, 
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ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

podpory a odměňování ukládání uhlíku 
v půdě; je přesvědčen, že řešení založená 
na přírodě, jako je agroekologie nebo 
obnova ekosystémů, zejména obnova 
rašelinišť, patří mezi nejúčinnější 
nástroje pro ukládání uhlíku; zdůrazňuje, 
že nízkouhlíkové postupy a osvědčené 
postupy chovu hospodářských zvířat 
prováděné zemědělci by měly být 
podněcovány, zatímco modely zemědělské 
výroby s negativními dopady na klima a 
biologickou rozmanitost nikoliv; požaduje 
návrhy, například daň ze syntetických 
dusíkatých hnojiv, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě; vyzývá Komisi, aby 
posoudila postupy podporující ukládání 
uhlíku a udržitelnost a odolnost propadů 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku zintenzivnění, 
podpory a odměňování ukládání uhlíku 
v půdě; je přesvědčen, že řešení založená 
na přírodě, jako je agroekologie nebo 
obnova ekosystémů, zejména obnova 
rašelinišť, patří mezi nejúčinnější 
nástroje pro ukládání uhlíku; zdůrazňuje, 
že nízkouhlíkové postupy a osvědčené 
postupy chovu hospodářských zvířat 
prováděné zemědělci by měly být 
podněcovány, zatímco modely zemědělské 
výroby s negativními dopady na klima a 
biologickou rozmanitost nikoliv; požaduje 
návrhy, například daň ze syntetických 
dusíkatých hnojiv, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
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v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě; vyzývá Komisi, aby 
posoudila postupy podporující ukládání 
uhlíku a udržitelnost a odolnost propadů 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory zvyšování 
organického uhlíku v půdě 
prostřednictvím dobrých opatření pro 
hospodaření s humusem pomocí řešení 
inspirovaných přírodou, jako je rozsáhlé 
střídání plodin, současné pěstování, 
agroekologie, permakultura, agrolesnictví 
nebo obnova ekosystémů, ale nikoli 
použitím biouhlu (kvůli riziku znečištění 
půdy PAU); zdůrazňuje ovšem, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost nebo dobré životní podmínky 
zvířat by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; vítá zejména obnovu rašelinišť 
pro zvýšení přírodních propadů uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1070
Martin Häusling

Návrh usnesení
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Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory zvyšování 
organického uhlíku v půdě 
prostřednictvím dobrých opatření pro 
hospodaření s humusem pomocí řešení 
inspirovaných přírodou, jako je rozsáhlé 
střídání plodin, současné pěstování, 
agroekologie, permakultura, agrolesnictví 
nebo obnova ekosystémů, ale nikoli 
použitím biouhlu (kvůli riziku znečištění 
půdy PAU); zdůrazňuje ovšem, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; vítá zejména obnovu rašelinišť 
pro zvýšení přírodních propadů uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě a jiných přírodních zásob 
uhlíku, včetně nadzemní biomasy stromů 
a suchého dřeva, a to i prostřednictvím 
systému odměn; připomíná význam řešení 
založených na ekosystémech, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, v 
zemědělských oblastech, zejména obnova 
ekosystémů rašelinišť, travních porostů a 
lesních pastvin, pro zvýšení přirozeného 
propadu uhlíku; zdůrazňuje ovšem, že 
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dohodě; intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; pokud jde o ukládání uhlíku, 
zdůrazňuje, že stále existují emise, jimž 
nelze zabránit a které jsou součástí 
přírodního cyklu, což je třeba zohlednit 
při provádění legislativních nástrojů v 
oblasti klimatu; trh s uhlíkem nebo 
systémy kreditů by měly být součástí 
souboru stimulačních nástrojů pro plnění 
cílů v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
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Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; zdůrazňuje, že pokud jde o 
pohlcování uhlíku, existují emise, kterým 
nelze zabránit a které jsou součástí 
přírodního cyklu, a ten by měl být 
zohledněn při provádění legislativních 
nástrojů v oblasti klimatu; vyzývá k tomu, 
aby byly trh s uhlíkem nebo systémy 
kreditů pro zemědělství a zahradnictví 
součástí pobídkového balíčku k dosažení 
cílů v oblasti klimatu; poukazuje na to, že 
větší ambice s omezeným rozpočtem SZP 
nebudou plnit svůj účel, pokud nebude 
zapojen širší soukromý sektor;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1074
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Biljana Borzan, Isabel Carvalhais, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Javi López, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
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budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; vyzývá Evropskou komisi, aby 
společně s členskými státy definovala, 
jaký druh výrobních modelů se považuje 
za intenzivní a průmyslový, a aby poskytla 
nástroje k dosažení změn v těchto 
zemědělských podnicích tak, aby byly v 
souladu se zásadami a cíli vymezenými v 
Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě, a to prostřednictvím omezení 
modelů průmyslového zemědělství a 
spekulativních investic do zemědělství a 
odvětví chovu, které mají přímý dopad na 
klima a jsou v rozporu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu, strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií pro 
biologickou rozmanitost;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1076
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Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; zdůrazňuje, že pokud jde o 
ukládání uhlíku, stále existují emise, jimž 
nelze zabránit a které jsou součástí 
přírodního cyklu, což je třeba zohlednit 
při provádění legislativních nástrojů v 
oblasti klimatu; trh s uhlíkem nebo 
systémy kreditů by měly být součástí 
souboru stimulačních nástrojů pro plnění 
cílů v oblasti klimatu; ambicióznější 
opatření se sníženým rozpočtem SZP 
nebudou fungovat, pokud nebude řádně 
zapojen soukromý sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
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budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; vyzývá k odstranění dotací 
narušujících trh a škodlivých pro životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby s 
negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by měly mít povinnosti 
výrazně zlepšit svůj dopad na životní 
prostředí, aby mohly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu, a měly by být motivovány k 
přechodu na udržitelnější model 
zemědělství; konstatuje, že je třeba plně 
uznat a odměňovat kapacitu zachycování 
uhlíku u travních porostů i živých 
prostranství; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Jan Huitema, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. zdůrazňuje obrovský potenciál 
zemědělství a lesnictví přispívat k 
ukládání uhlíku, a tím k dosažení 
klimatické neutrality; vítá myšlenku 
odměňování ukládání uhlíku v půdě v 
rámci nové iniciativy zemědělství 
podporujícího ukládání uhlíku; vyzývá 
Komisi, aby předložila několik možností, 
včetně přístupů založených na trhu s 
uhlíkem; zdůrazňuje, že všechny postupy, 
které snižují dopad zemědělství na klima, 
by měly být zohledněny v spolehlivém 
účetním rámci a měly by být 
podporovány; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; varuje před 
závislostí na dobrovolných trzích s 
uhlíkem nebo jiných režimech 
obchodování s uhlíkem; zdůrazňuje, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
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budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování a 
podněcování zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobení se této změně a ukládání 
CO2 při využívání půdy, půdy a biomasy; 
vyzývá proto Komisi, aby prozkoumala 
rámec pro certifikaci pohlcování uhlíku; 
zdůrazňuje, že obnova ekosystémů a 
rozvoj trhu s pohlcováním uhlíku pro 
ukládání skleníkových plynů založené na 
půdě by pomohlo obnovit, udržovat a řídit 
přírodní propady a podpořit oběhové 
hospodářství; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
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že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; zdůrazňuje, že pokud 
jde o ukládání uhlíku, stále existují emise, 
jimž nelze zabránit a které jsou součástí 
přírodního cyklu, což je třeba zohlednit 
při provádění legislativních nástrojů v 
oblasti klimatu; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá úsilí evropských zemědělců a 
výrobců, zejména malých a středních 
podniků, o snížení jejich dopadů na klima 
a životní prostředí a zdůrazňuje význam 
odměňování výrobních modelů, které 
zlepšují ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství by při přechodu na 
udržitelnější zemědělské modely mělo být 
zvýhodněno a mělo by se zabránit 
financování modelů zemědělské výroby s 
negativními dopady na biologickou 
rozmanitost; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. it



AM\1224069CS.docx 117/440 PE680.920v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1084
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se 
ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě a zdůrazňuje, že 
musí být k dispozici finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost nebo dobré životní podmínky 
zvířat by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
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které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
skutečná hodnota strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ bude uvolněna pouze 
tehdy, bude-li podpořena stejně 
ambiciózní a environmentálně soudržnou 
SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 6. zdůrazňuje význam řešení 
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ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

inspirovaných přírodou, jako je obnova 
půdy, rašelinišť a mokřadů, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku a pro řešení 
více výzev najednou; vítá myšlenku 
odměňování ukládání uhlíku v půdě; 
zdůrazňuje ovšem, že intenzivní a 
průmyslové modely zemědělství a 
zemědělské výroby s negativními dopady 
na biologickou rozmanitost by neměly 
dostávat finanční prostředky určené na boj 
proti změně klimatu či pobídky; požaduje 
návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě, a to i 
prostřednictvím extenzivních systémů 
chovu zvířat; zdůrazňuje ovšem, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; zdůrazňuje, že 
zemědělství je jediným hospodářským 
odvětvím, které může pozitivně přispět ke 
klimatické neutralitě; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1089
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1090
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje, aby podpora 
SZP byla poskytována pouze zemědělským 
podnikům, které se drží v mezích 
stanovené maximální hustoty chovu 
hospodářských zvířat pro dané povodí, jak 
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je stanoveno ve směrnici 2000/60/ES; 
požaduje návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě a klíčovou úlohu 
osvědčených zemědělských postupů, jako 
je regenerativní zemědělství; zdůrazňuje 
ovšem potřebu soudržného přístupu k 
udržitelnosti; žádá Komisi, aby zajistila, že 
dotace podporující ukládání uhlíku budou 
poskytovány pouze zemědělským 
podnikům, které splňují přísnější předpisy 
společné zemědělské politiky týkající se 
podmíněnosti; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 

6. vítá úsilí evropských zemědělců a 
výrobců potravin, zejména malých a 
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že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

středních podniků, o snížení jejich dopadu 
na klima a životní prostředí, a zdůrazňuje, 
že je důležité odměňovat výrobní modely, 
které zlepšují ukládání uhlíku v půdě; 
zdůrazňuje ovšem, že intenzivní a 
průmyslové modely zemědělství a 
zemědělské výroby s negativními dopady 
na biologickou rozmanitost by neměly 
dostávat pobídky prostřednictvím 
finančních prostředků určených na boj 
proti změně klimatu či pobídky; požaduje 
návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1094
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku podpory ukládání 
uhlíku v půdě; zdůrazňuje význam řešení 
inspirovaných přírodou, jako je 
agroekologie nebo obnova ekosystémů, 
zejména obnova rašelinišť, pro zvýšení 
přírodních propadů uhlíku; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje, že 
půda využívaná jako propad uhlíku by 
měla zůstat aktivně obhospodařovanou 
zemědělskou půdou; zdůrazňuje ovšem, že 
některé modely zemědělství a zemědělské 
výroby by mohly fungovat udržitelnějším 
způsobem; zdůrazňuje, že přechod k 
udržitelnému potravinovému systému by 
měl být založen na pobídkách, včetně 
opatření na posílení udržitelných modelů 
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dohodě; zemědělství a zemědělství; požaduje 
návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; požaduje, aby 
veškeré návrhy byly v souladu 
s environmentálními cíli a nesly se v duchu 
zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;
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budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. es

Pozměňovací návrh 1098
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky, pokud neučiní závazný 
příslib a nezavedou plán pro dosažení 
výsledků vstřícných k životnímu prostředí; 
požaduje návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. bg

Pozměňovací návrh 1099
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
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rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli 
a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1100
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli 
a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje, že by 
měl být podporován jakýkoli přístup, který 
přispívá k udržitelnému využívání půdy; 
požaduje návrhy, které budou v souladu 
s cíli Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1101
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 

6. vítá myšlenku odměňování 
zemědělských výrobců za ukládání uhlíku 
v půdě prostřednictvím veřejných zdrojů i 
jiných než SZP; zdůrazňuje ovšem, že 
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s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. it

Pozměňovací návrh 1102
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že zemědělství by nemělo být 
vnímáno jako propad uhlíku, ale také jako 
prostředek umožňující vysoce nezbytné 
postupné ukončení používání fosilních 
paliv, neboť může nabídnout širokou 
škálu biogenních produktů a zdrojů, které 
jsou neutrální z hlediska emisí 
skleníkových plynů; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje, že je 
třeba přeměnit modely intenzivního a 
průmyslového zemědělství na udržitelnější 
modely zemědělství, které mohou být 
podpořeny převážně pobídkami pro 
opatření v oblasti klimatu s pozitivním 
dopadem, a to i na biologickou 
rozmanitost; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1104
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. podporuje myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě, které přispěje ke 
snížení znečištění ovzduší a snížení emisí 
uhlíku; zdůrazňuje ovšem, že intenzivní a 
průmyslové modely zemědělství a 
zemědělské výroby s negativními dopady 
na biologickou rozmanitost by neměly 
dostávat finanční prostředky určené na boj 
proti změně klimatu či pobídky; požaduje 
návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1105
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli 
a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
zemědělských výrobců za ukládání uhlíku 
v půdě prostřednictvím veřejných zdrojů i 
jiných než SZP; zdůrazňuje ovšem, že 
modely zemědělské výroby s negativními 
dopady na biologickou rozmanitost by 
neměly dostávat finanční prostředky 
určené na boj proti změně klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1106
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander 
Bernhuber, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje, že by 
měly být podporovány modely 
nízkouhlíkového zemědělství a ukládání 
uhlíku; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1107
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se 
ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství by při přechodu na ještě 
udržitelnější zemědělské modely mělo být 
zvýhodněno a mělo by se zabránit 
financování modelů zemědělské výroby s 
negativními dopady na biologickou 
rozmanitost;

Or. it

Pozměňovací návrh 1108
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě, kterou již v rámci 
některých zemědělských podniků 
používají, zejména prostřednictvím živých 
plotů, agrolesnictví případně udržování 
travnatých ploch; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1109
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; bez ohledu na typ 
nebo velikost zemědělského podniku by 
měly být podporovány a podněcovány 
všechny udržitelné postupy, jako je přesné 
zemědělství, aplikovaný výzkum a vývoj 
nebo nové technologie ukládání uhlíku; 
požaduje návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; bez ohledu na typ 
nebo velikost zemědělského podniku by 
měly být podporovány a podněcovány 
všechny udržitelné postupy, jako je přesné 
zemědělství, aplikovaný výzkum a vývoj 
nebo nové technologie ukládání uhlíku; 
požaduje návrhy, které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1111
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje 
ovšem, že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se 
ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

6. zdůrazňuje, že zemědělci nesmí být 
obětními beránky chybného vedení 
politiky v oblasti životního prostředí, nýbrž 
se jim musí dostat podpory v jejich úsilí o 
zajištění bezpečnosti dodávek vysoce 
kvalitních místních potravin a zároveň ke 
smysluplnému přispívání k zachování 
tradiční kulturní krajiny; 

Or. de

Pozměňovací návrh 1112
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě prostřednictvím 
iniciativ, které účinně přispívají k 
udržitelnému využívání půdy; zdůrazňuje 
ovšem, že některé postupy s negativními 
dopady na biologickou rozmanitost by 
neměly dostávat finanční prostředky 
určené na boj proti změně klimatu či 
pobídky; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1113
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby s 
negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost, klima, půdu či vodní zdroje 
by neměly dostávat finanční prostředky 
určené na boj proti změně klimatu či 
pobídky; požaduje návrhy, které budou 
v souladu s environmentálními cíli a které 
se ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1114
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje, že by 
měl být podporován přechod na 
zemědělské postupy šetrnější k životnímu 
prostředí a ke klimatu; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1115
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu ani pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu s dobrými životními 
podmínkami zvířat a environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
zemědělských výrobců za ukládání uhlíku 
v půdě prostřednictvím veřejných zdrojů i 
jiných než SZP; zdůrazňuje ovšem, že 
intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 



AM\1224069CS.docx 135/440 PE680.920v01-00

CS

„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. it

Pozměňovací návrh 1117
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s dobrými životními 
podmínkami zvířat a environmentálními 
cíli a které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1118
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že modely zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
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budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1119
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, které 
budou v souladu s environmentálními cíli a 
které se ponesou v duchu zásady 
„nepůsobit škodu“ uvedené v Zelené 
dohodě;

(Netýká se anglického znění.)   

Or. lt

Pozměňovací návrh 1120
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by měly být motivovány k 
přijetí zemědělských postupů v souladu 
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klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

s environmentálními cíli a které se ponesou 
v duchu zásady „nepůsobit škodu“ uvedené 
v Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1121
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje ovšem, 
že intenzivní a průmyslové modely 
zemědělství a zemědělské výroby 
s negativními dopady na biologickou 
rozmanitost by neměly dostávat finanční 
prostředky určené na boj proti změně 
klimatu či pobídky; požaduje návrhy, 
které budou v souladu 
s environmentálními cíli a které se 
ponesou v duchu zásady „nepůsobit 
škodu“ uvedené v Zelené dohodě;

6. vítá myšlenku odměňování 
ukládání uhlíku v půdě; zdůrazňuje 
potřebu systému pobídek, který podporuje 
biologickou rozmanitost a dosažení 
ambiciózních cílů udržitelnosti, přičemž 
úměrně odměňuje rozsah závazků, které 
chtějí zemědělci a zpracovatelské 
společnosti jednotlivě nebo v partnerství 
přijmout;

Or. it

Pozměňovací návrh 1122
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 6 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

naléhavě vyzývá Komisi, aby více zapojila 
mladé zemědělce do vytváření nových 
právních předpisů vzhledem k tomu, že 
budou pravděpodobně v rané fázi 
přijímání nových a ekologičtějších 
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způsobů zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Nicolae Ştefănuță, Martin 
Hojsík

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že odměňování 
ukládání uhlíku v půdě by mělo být 
prováděno způsobem, který se vyhýbá tzv. 
„greenwashingu“ a umožní zvýšení 
celkového propadu uhlíku v EU; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh na 
kvantifikaci a certifikaci uhlíku; vyzývá 
Komisi, aby urychleně předložila svou 
iniciativu týkající se zachycování uhlíku a 
využila příležitosti reformy trhu s uhlíkem 
a přezkumu LULUCF s cílem poskytnout 
dodatečné finanční prostředky na 
odměňování zemědělců za rozvoj a 
udržování dobrých zemědělských zásahů 
zaměřených na ukládání uhlíku, což by 
mělo vést k posílení celkových propadů 
uhlíku v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1124
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, 
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
podporovala celounijní specializované 
vzdělávací programy s cílem informovat 
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zemědělce o přínosech a praxi 
začleňování dřevité vegetace do 
zemědělství na místní, regionální a 
celosvětové úrovni; zdůrazňuje, že pro 
zvýšení produktivity a alternativ k 
používání hnojiv v zemědělské produkci je 
důležité využívat agrolesnické a lesní 
plochy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1125
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
prozkoumala zavedení evropské 
klimatické značky, která by zdůrazňovala 
přínos zemědělců ke snižování emisí 
skleníkových plynů díky provádění 
environmentálních režimů 
podporovaných společnou zemědělskou 
politikou nebo prostřednictvím trhu s 
uhlíkem s cílem zlepšit vnímání zemědělců 
a přidanou hodnotu jejich produktů ze 
strany veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1126
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, 
Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že zdravá půda je 
nezbytným předpokladem pro zajištění 
bezpečnosti produkce potravin, krmiv a 
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vláken a základem produkce zdravých 
potravin; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby odstranily stávající legislativní 
mezeru v ochraně půdy a spolupracovaly s 
cílem pomoci členským státům zastavit a 
zvrátit degradaci půdy na svém území;

Or. en

Pozměňovací návrh 1127
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá revizi politiky EU v oblasti 
zeměpisných označení s cílem umožnit 
chráněná zeměpisná označení nebo 
označení původu, která hrají důležitou 
úlohu při zajišťování diverzifikované a 
vyvážené stravy, a přispět tak k 
hospodářské, sociální a environmentální 
udržitelnosti evropských regionů ve 
prospěch výrobců, spotřebitelů a 
společnosti jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1128
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
nedovážet za účelem sladění 
environmentálních cílů Zelené dohody s 
výzvami potravinové soběstačnosti a 
sociálně-ekonomickými otázkami 
venkovských oblastí potraviny vyrobené 
mimo Unii za méně omezujících 
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podmínek, než jaké platí pro naše 
zemědělce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1129
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá revizi politiky EU v oblasti 
zeměpisných označení s cílem umožnit 
chráněná zeměpisná označení nebo 
označení původu, která hrají důležitou 
úlohu při zajišťování diverzifikované a 
vyvážené stravy, a přispět tak k 
hospodářské, sociální a environmentální 
udržitelnosti evropských regionů ve 
prospěch výrobců, spotřebitelů a 
společnosti jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1130
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že zdravá půda je 
nezbytným předpokladem pro zajištění 
bezpečnosti produkce potravin, krmiv a 
vláken; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zabránily jejímu dalšímu 
zhoršování na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1131
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že ráz krajiny a 
krajinné prvky a prvky, včetně biotopů, 
jako jsou stromy, křoviny, polní remízky a 
mokré oblasti, jsou prospěšné pro 
biologickou rozmanitost a měly by být 
považovány za nedílnou součást 
zemědělské půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1132
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že pro doplnění cílů 
EU v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti musí strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ rovněž přispívat k ochraně 
a obnově ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1133
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
v rámci procesu přezkumu pokynů úřadu 
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EFSA týkajících se včel z roku 2013 
zajistily ochranu druhů apis mellifera, 
bombus spp. a včel samotářek; dále vítá 
pokračující úsilí agentury ECHA o 
vypracování pokynů týkajících se 
opylovačů pro posuzování rizika pro 
opylující členovce, která přináší expozice 
biocidním přípravkům, s cílem zajistit 
vysokou a harmonizovanou úroveň 
ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1134
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. uznává zásadní význam organické 
půdní hmoty a biologické rozmanitosti a 
služeb a statků, které poskytuje; vyjadřuje 
politování nad tím, že půda je pod 
rostoucím tlakem; domnívá se, že ve všech 
členských státech musí být zavedeno 
zachováno důkladné monitorování 
půdních organismů a trendů v jejich 
rozsahu a objemu v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
nezbytné protokoly a metodiky pro 
zohlednění ukládání a pohlcování uhlíku 
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v půdě; vyzývá Komisi, aby iniciovala 
shromažďování údajů o půdě v celé EU s 
cílem umožnit spolehlivou a 
důvěryhodnou metodiku evidence uhlíku s 
cílem zajistit pohlcování uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. připomíná význam řešení 
inspirovaných přírodou pro obnovu 
ekosystémů, zejména obnovu rašelinišť a 
pastvin, pro zvýšení přírodních propadů 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1137
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že evropští občané 
jsou znepokojeni přítomností chemických 
látek, včetně reziduí pesticidů, v 
potravinách, a vyzývá k jejich snížení; 
vyjadřuje politování nad tím, že podle 
výroční zprávy úřadu EFSA o reziduích 
pesticidů v potravinách pouze přibližně 
polovina analyzovaných vzorků 
neobsahovala měřitelná rezidua 
syntetických pesticidů, zatímco 29 % 
všech vzorků obsahovalo koktejly 
pesticidů; vítá proto cíle kvantitativního 
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snížení 50% používání a rizika všech 
chemických pesticidů a 50% snížení 
používání vysoce rizikových pesticidů a 
věří, že jsou dobře dosažitelné; připomíná, 
že již existuje mnoho alternativ k 
nadměrnému využívání zemědělských 
vstupů a že je nezbytné zaměřit se na 
systémové změny v odvětví zemědělství a 
na jejich lepší využívání zemědělci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1138
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6d. připomíná své usnesení o postupu 
Unie pro povolování pesticidů 
(2018/2153(INI)) a očekává, že Komise a 
členské státy budou neprodleně řešit 
všechny jeho výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia 
in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6e. vyzývá Komisi, aby zajistila řádné 
uplatňování ustanovení nařízení (ES) č. 
1107/2009, a zaručila tak mimo jiné 
minimální standard pro oznamování 
mimořádných povolení pesticidů, včetně 
toho, že členské státy musí poskytnout 
úplné a podrobné vysvětlení a tato 
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oznámení zveřejnit; vítá úlohu úřadu 
EFSA při zkoumání těchto odchylek;

Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6f. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost zavedení odvodu za používání 
syntetických hnojiv a pesticidů nebo jejich 
povolování, který by mohl být použit jako 
zdroj financování celounijního 
nezávislého monitorování a podpory 
zemědělců v oblasti integrované ochrany 
rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6g. vyzývá k větší transparentnosti 
procesu přezkumu pokynů úřadu EFSA 
týkajících se včel, a to i pokud jde o 
rozhodnutí o cílech strategické ochrany; 
vyzývá členské státy a Komisi, aby 
zajistily, že proces přezkumu zvýší úroveň 
ochrany druhů apis mellifera, bombus 
spp. a včel samotářek oproti zamýšlené 
úrovni pokynů úřadu EFSA z roku 2013 
týkajících se včel a že se bude zabývat 
chronickou i akutní toxicitou a toxicitou 
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pro larvy u včely medonosné a jiných 
druhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6h. vítá pokračující úsilí agentury 
ECHA o vypracování pokynů týkajících se 
opylovačů pro posuzování rizika pro 
opylující členovce, která přináší expozice 
biocidním přípravkům s cílem zajistit 
vysokou a harmonizovanou úroveň 
ochrany životního prostředí; domnívá se, 
že je třeba neprodleně řešit znalostní a 
legislativní mezery týkající se toxicity 
biocidních a veterinárních přípravků pro 
opylovače a že je třeba podporovat vývoj 
alternativ k nejvíce toxickým insekticidům 
ve veterinární ochraně proti škůdcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Sophia 
in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6i. opakuje svůj požadavek na 
ukazatel týkající se opylovačů2a a na cíl 
obnovy; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily nový rámec monitorování 
opylovačů v celé EU, který bude 
zahrnovat spolehlivé systémy uplatňované 
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na úrovni členských států, průběžné 
milníky, jasné časově vymezené cíle, 
ukazatele a úkoly; zdůrazňuje, že 
monitorovací činnosti musí být začleněny 
do nového rámce pro monitorování a 
hodnocení SZP;
_________________
2a Podle závazku přijatého v rámci 
iniciativy EU týkající se opylovačů: 
Opatření 5C 
https://ec.europa.eu/environment/nature/c
onservation/species/pollinators/documents
/EU_pollinators_initiative.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 1144
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6j. uznává význam krajinných prvků s 
vysokou rozmanitostí, které mají zásadní 
význam pro zachování základních 
ekosystémových služeb, jako je opylování 
nebo přírodní ochrana proti škůdcům, pro 
zemědělskou produkci, a které 
dlouhodobě zvyšují její produktivitu; vítá 
cíl EU vyčlenit na tento účel alespoň 10 % 
zemědělské plochy; připomíná zjištění 
posouzení dopadů SZP3a, v nichž se uvádí, 
že na úrovni zemědělských podniků 
nebudou vytvářeny žádné významné 
dopady na produkci a příjmy;
_________________
3a Pracovní dokument útvarů Komise: 
Posouzení dopadů, SEC(2011) 1153 
final/2

Or. en
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Pozměňovací návrh 1145
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6k. oceňuje, že většina členských států 
již přijala cíle pro zvýšení zemědělské 
plochy v rámci ekologické produkce; 
domnívá se, že stanovení společného cíle 
EU ve výši nejméně 25 % je na dobré 
úrovni a odráží rostoucí poptávku po 
ekologických produktech v EU, a vyzývá k 
jeho přijetí; zdůrazňuje, že případné ztráty 
výnosů na úrovni zemědělských podniků 
lze kompenzovat, a to i nižšími náklady na 
hnojiva a syntetické pesticidy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 6 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6l. uznává krátkodobé a dlouhodobé 
náklady spojené se ztrátami živin; 
domnívá se, že v zájmu snížení znečištění 
ovzduší, půdy a vody, jakož i dopadů na 
klima a splnění mezinárodních závazků4a 
členských států je třeba přijmout naléhavá 
opatření a společné cíle pro snížení 
úbytku živin alespoň o 50 % a snížení 
používání hnojiv o nejméně 20 % do roku 
2030;
_________________
4a UNEP: Prohlášení z Kolomba o 
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udržitelném hospodaření s živinami, 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 1147
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU udržitelným 
způsobem v rámci dlouhých střídání 
plodin s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám 
a odrůd vhodných pro ekologickou 
produkci, přičemž je zároveň třeba zajistit 
přístup k rozmanitému, participativnímu 
a inovativnímu šlechtění rostlin, které 
projdou řádným postupem posouzení 
rizik, aby se přispělo ke zdravým osivům a 
ochraně rostlin před škodlivými organismy 
a chorobami rostlin a současně se zajistila 
transparentnost a svoboda volby pro 
zemědělce, zpracovatele a spotřebitele v 
souladu s rozsudkem Evropského 
soudního dvora ve věci C-528/16, který 
stanoví, že potravinářské plodiny 
upravené genomovou editací podléhají 
požadavkům právních předpisů o GMO, 
včetně posouzení rizik, sledovatelnosti a 
označování; poukazuje na potenciální 
negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv a na 
škodlivou úlohu, kterou v tomto jevu hrají 
rozsáhlé patenty; zdůrazňuje, že je 
důležité zastavit a zvrátit současnou 
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koncentraci moci pouze v rukou několika 
nadnárodních společností; vyzývá k 
začlenění kritérií udržitelnosti a 
potravinového zabezpečení do právních 
předpisů v oblasti hospodářské soutěže, 
aby bylo možné odmítnout slučování 
podniků a převzetí, které brání cílům EU 
v oblasti udržitelnosti a potravinového 
zabezpečení; vyzývá Komisi, aby 
předložila strategii EU pro genetické 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU v režimu víceletého 
střídání plodin, s cílem dodávat lokálně 
získávané potraviny a krmiva s vysokou 
výživovou hodnotou a současně zajistit 
zemědělcům přístup k osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám 
a také konvenčně kříženým odrůdám a 
odrůdám vhodným pro ekologickou 
produkci, přičemž je zároveň třeba zajistit 
transparentnost a svobodu volby pro 
zemědělce, zpracovatele a spotřebitele, 
plně v souladu s rozsudkem Soudního 
dvora ve věci C-528/16; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv a na 
začlenění omezeného okruhu 
zemědělských plodin, odrůd a genotypů; 
velmi vítá skutečnost, že Komise zvažuje1a 
revizi pravidel pro uvádění tradičních 
odrůd plodin na trh s cílem přispět k 
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jejich zachování a udržitelnému 
využívání; a její záměr přijmout opatření 
k usnadnění registrace odrůd osiva, 
včetně osiv pro ekologické zemědělství, a 
zajistit snazší přístup na trh pro tradiční a 
místně přizpůsobené odrůdy;
_________________
1a Ze strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a má velký 
význam i pro provádění strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám; 
zdůrazňuje, že nové genomické techniky 
vyvolávají značné obavy, neboť jsou 
chybně zobrazovány jako cesta k 
udržitelnému zemědělství; dále 
zdůrazňuje, že plodiny získané za použití 
nových genomických technik musí být i 
nadále regulovány jako GMO, a to tím, že 
bude zachováno posouzení bezpečnosti a 
schvalování, sledovatelnost a označování 
před uvedením na trh, aby se spotřebitelé 
mohli vybrat; poukazuje na potenciální 
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negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; zdůrazňuje, 
že z důvodu rostoucího počtu nových 
technologií je ještě důležitější získat 
správné posouzení rizik: na základě 
nejnovějších a relevantních nezávislých 
zveřejněných vědeckých poznatků 
vytvořených a hodnocených vědci, kteří 
jsou nezávislí na průmyslu, přičemž 
agentury EU pro posuzování rizik měly k 
dispozici zdroje, které potřebují k tomu, 
aby mohly plnit své poslání v dobrých 
podmínkách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Łukasz Kohut, Maria Noichl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na to, že je 
třeba provést posouzení rizik pro 
jednotlivé případy, pokud jde o 
potenciální rizika spojená s plodinami 
získanými prostřednictvím nových 
šlechtitelských postupů, jakož i 
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uplatňování zásady předběžné opatrnosti; 
poukazuje na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv; je přesvědčen, že na nekomerční 
produkci a používání tradičních a 
místních odrůd osiva soukromými občany 
a drobnými zemědělci by se neměla 
vztahovat nepřiměřená právní úprava EU 
a členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; domnívá se, 
že vertikální koordinace se zemědělstvím 
je nutná na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem podpořit produkci 
vhodných vysoce kvalitních krmiv v 
blízkosti zemědělských podniků s cílem 
splnit cíle týkající se nízkých emisí látek 
znečišťujících emise skleníkových plynů;

Or. el
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Pozměňovací návrh 1152
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu a 
zemědělským systémům s nízkými vstupy, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k udržitelnému inovativnímu šlechtění 
rostlin a živočichů, jako je participační 
šlechtění rostlin a živočichů ve spolupráci 
zemědělců a vědců a šlechtění geneticky 
heterogenních a místně přizpůsobených 
nehybridních osiv, aby se přispělo ke 
zdravým osivům a zvířatům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv, mimo jiné v 
důsledku patentů na osiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv a vyzývá 
Komisi, aby stanovila opatření k boji s 
nimi; připomíná, že je třeba zachovat a 
oživit tradiční místní osiva, která jsou 
ohrožena nepříznivými právními předpisy 
a také v důsledku rozšíření průmyslového 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
Hermann Tertsch

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou; 
zdůrazňuje význam zajištění přístupu ke 
kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které 
jsou přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
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uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace 
a monopolizace v odvětví osiv;

uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin a k udržitelné rostlinné 
výrobě; upozorňuje na negativní dopady 
možné koncentrace a monopolizace 
v odvětví osiv, pokud tyto technologie 
nebudou přístupné a dostupné pro malé a 
střední podniky; podporuje veškeré úsilí 
malých a středních podniků a veřejných 
výzkumných středisek o zlepšení osiva 
pomocí technik úpravy genů;

Or. es

Pozměňovací návrh 1155
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a rozmnožovacího materiálu a jejich 
rozmanitosti, konkrétně prosazování 
bílkovin rostlinného původu, které se 
pěstují v EU, s cílem dodávat lokálně 
získávané potraviny a krmiva s vysokou 
výživovou hodnotou a současně zajistit 
zemědělcům přístup ke kvalitním osivům a 
rozmnožovacímu materiálu pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup ke 
genetickým zdrojům a k inovativnímu 
šlechtění rostlin, včetně nových 
šlechtitelských postupů, aby se přispělo ke 
zdravým osivům a ochraně rostlin před 
škodlivými organismy a chorobami rostlin; 
v této souvislosti zdůrazňuje význam 
otevřených inovací prostřednictvím práv 
šlechtitelů rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
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monopolizace v odvětví osiv;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1156
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; vyjadřuje 
politování nad tím, že rozmanitost 
genetických zdrojů v EU nadále klesá, a 
vyzývá proto k posílení koordinace na 
úrovni EU v této oblasti a k vytvoření 
společné platformy EU pro výměnu 
informací o chráněných genetických 
zdrojích;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1157
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování ochrany původních osiv; 
zdůrazňuje, že bílkoviny rostlinného 
původu, které se pěstují v EU, mohou 
dodávat lokálně získávané potraviny a 
krmiva s vysokou výživovou hodnotou a 
současně zajistit zemědělcům přístup ke 
kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které 
jsou přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; žádá Komisi, 
aby vymezila jasný legislativní rámec s 
cílem pomoci zemědělcům, aby mohli zasít 
ze své vlastní sklizně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1158
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem zajistit 
tuzemské dodávky v souladu se 
spotřebitelskými návyky evropských 
spotřebitelů, které uznávají různé 
stravovací návyky spojené také s tradicemi 
a které současně umožňují soběstačnost v 
případě krize tržního systému, jak se již 
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uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace 
a monopolizace v odvětví osiv;

stalo v nedávné krizi Covid-19; s cílem 
dodávat lokálně získávané potraviny a 
krmiva s vysokou výživovou hodnotou a 
současně zajistit zemědělcům přístup ke 
kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které 
jsou přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin;

Or. it

Pozměňovací návrh 1159
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU udržitelným 
způsobem v rámci dlouhého střídání 
plodin, které nevytváří k přesunu tlaku na 
lesy či jiné ekosystémy v EU a v zahraničí, 
aby byly přeměňovány na ornou půdu, 
s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1160
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin a zohlednit 
přitom zásadu předběžné opatrnosti, a 
současně zajistit bezpečnost těchto technik 
a jejich produktů pro lidi, zvířata a životní 
prostředí, aby se přispělo ke zdravým 
osivům a ochraně rostlin před škodlivými 
organismy a chorobami rostlin; poukazuje 
na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1161
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
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prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; uznává, že je 
třeba rozšířit využívání moderních 
šlechtitelských postupů s cílem pomoci 
zemědělcům čelit rostoucím rizikům 
způsobeným změnou klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1162
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv; domnívá se, 
že snížení závislosti EU na dovozu 
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chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

rostlinných bílkovin má na celém světě 
značný přínos pro udržitelnost, a vyzývá k 
podpoře zemědělských rostlinných 
bílkovin EU, které by poskytovaly 
potraviny a krmiva z místních zdrojů s 
vysokou výživovou hodnotou;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1163
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
především sóji, které se pěstují v EU, 
s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění tradičních rostlin, 
aby bylo složení semenných bílkovin, 
aminokyselin a dalších živin co 
nejvhodnější pro potraviny a krmiva, s 
cílem přispět ke zdravým osivům a 
ochraně rostlin před škodlivými organismy 
a chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. lt

Pozměňovací návrh 1164
Pascal Durand, Tilly Metz, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Martin Häusling, Eric 
Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Sirpa Pietikäinen, Günther Sidl
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám; 
poukazuje na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1165
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti a přijetí opatření 
k zabránění monopolního postavení 
největších semenářských společností, 
konkrétně prosazování bílkovin rostlinného 
původu, které se pěstují v EU, s cílem 
dodávat lokálně získávané potraviny a 
krmiva s vysokou výživovou hodnotou a 
současně zajistit zemědělcům přístup ke 
kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které 
jsou přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
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přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv 
prostřednictvím vhodných informačních 
kampaní;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1166
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
rostlinným reprodukčním materiálům pro 
odrůdy rostlin, které jsou přizpůsobeny 
tlakům změny klimatu, včetně tradičních 
odrůd a odrůd uzpůsobených místním 
podmínkám, přičemž je zároveň třeba 
zajistit přístup k inovativnímu šlechtění 
rostlin a genetickým zdrojům, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; zajištění motivace k 
otevřeným inovacím prostřednictvím 
ochrany odrůd rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
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Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Michaela 
Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; zdůrazňuje velký 
potenciál nových šlechtitelských postupů 
pro rostliny v udržitelném zemědělství; 
poukazuje na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
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zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace 
a monopolizace v odvětví osiv;

zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin 
genetickým zdrojům, aby se přispělo ke 
zdravým osivům a ochraně rostlin před 
škodlivými organismy a chorobami rostlin; 
zajištění pobídky pro otevřené inovace 
prostřednictvím odrůd rostlin zvyšuje 
povědomí o potenciálních negativních 
dopadech koncentrace a monopolizace 
v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace 
a monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazováním bílkovin rostlinného 
původu, které se pěstují v EU a které 
dodávají lokálně získávané potraviny a 
krmiva s vysokou výživovou hodnotou a 
současně zajistit zemědělcům přístup ke 
kvalitním osivům pro odrůdy rostlin, které 
jsou přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; zdůrazňuje, že je 
důležité zachovat silný jednotný trh pro 
odvětví osiv v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1170
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, zejména 
novým šlechtitelským postupům, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se udržitelným způsobem pěstují 
v EU v rámci dlouhého střídání plodin, 
s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
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osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, které 
projde řádným postupem posouzení rizik s 
řádným zohlednění zásady předběžné 
opatrnosti; poukazuje na potenciální 
negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1172
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva s 
vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup k 
inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd vhodných pro 
místní podmínky a neohrožujících lokální 
udržitelnost hospodaření, přičemž je 
zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. cs
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Pozměňovací návrh 1173
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, jako jsou 
nové šlechtitelské postupy, aby se přispělo 
ke zdravým osivům a ochraně rostlin před 
škodlivými organismy a chorobami rostlin; 
poukazuje na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
zajištění stabilních výnosů a prosazování 
bílkovin rostlinného původu, které se 
pěstují v EU, s cílem dodávat lokálně 
získávané potraviny a krmiva s vysokou 
výživovou hodnotou a současně zajistit 
zemědělcům přístup ke kvalitním osivům 
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přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

pro odrůdy rostlin, které jsou přizpůsobeny 
tlakům změny klimatu, včetně tradičních 
odrůd a odrůd uzpůsobených místním 
podmínkám, přičemž je zároveň třeba 
zajistit přístup k inovativnímu šlechtění 
rostlin, aby se přispělo ke zdravým osivům 
a ochraně rostlin před škodlivými 
organismy a chorobami rostlin; poukazuje 
na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
rostlinným reprodukčním materiálům pro 
odrůdy rostlin, které jsou přizpůsobeny 
tlakům změny počasí, včetně tradičních 
odrůd a odrůd uzpůsobených místním 
podmínkám, přičemž je zároveň třeba 
zajistit přístup k inovativnímu šlechtění 
rostlin, aby se přispělo ke zdravým osivům 
a ochraně rostlin před škodlivými 
organismy a chorobami rostlin; poukazuje 
na potenciální negativní dopady 
koncentrace a monopolizace v odvětví 
osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1176
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Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU a jsou bez GMO, 
s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU udržitelným 
způsobem v rámci dlouhého střídání 
plodin, s cílem dodávat lokálně získávané 
potraviny a krmiva s vysokou výživovou 
hodnotou a současně zajistit zemědělcům 
přístup ke kvalitním osivům pro odrůdy 
rostlin, které jsou přizpůsobeny tlakům 
změny klimatu, včetně tradičních odrůd a 
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přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace a 
monopolizace v odvětví osiv;

odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, které 
projdou řádným postupem posouzení 
rizik; poukazuje na potenciální negativní 
dopady koncentrace a monopolizace 
v odvětví osiv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, konkrétně 
prosazování bílkovin rostlinného původu, 
které se pěstují v EU, s cílem dodávat 
lokálně získávané potraviny a krmiva 
s vysokou výživovou hodnotou a současně 
zajistit zemědělcům přístup ke kvalitním 
osivům pro odrůdy rostlin, které jsou 
přizpůsobeny tlakům změny klimatu, 
včetně tradičních odrůd a odrůd 
uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy a 
chorobami rostlin; poukazuje na 
potenciální negativní dopady koncentrace 
a monopolizace v odvětví osiv;

7. zdůrazňuje význam zabezpečení 
osiv a jejich rozmanitosti, včetně osiv pro 
bílkoviny rostlinného původu1a, které se 
pěstují v EU, s cílem dodávat lokálně 
získávané potraviny a krmiva s vysokou 
výživovou hodnotou a současně zajistit 
zemědělcům přístup ke kvalitním osivům 
pro odrůdy rostlin, které jsou přizpůsobeny 
tlakům životního prostředí, jež zhoršuje 
změna klimatu, včetně tradičních odrůd a 
odrůd uzpůsobených místním podmínkám, 
přičemž je zároveň třeba zajistit přístup 
k inovativnímu šlechtění rostlin, aby se 
přispělo ke zdravým osivům a ochraně 
rostlin před škodlivými organismy, 
chorobami rostlin a suchem; poukazuje na 
konkurenceschopnost odvětví osiv;

_________________
1a Jako je např. quinoa atd., které 
pocházejí z jižní Ameriky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1179
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
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Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá Komisi, aby zajistila nový 
regulační přístup, podle kterého se budou 
nové postupy selektivního šlechtění (NBT) 
posuzovat konkrétně a jednotlivě za 
účelem ověření jejich agronomické, 
ekonomické a environmentální 
proveditelnosti, s cílem přímo poskytnout 
zemědělcům v EU nové nástroje, které 
umožní řešit snižování vstupů a zajištění 
větší odolnosti a přizpůsobení se změně 
klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1180
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá uznání klíčové úlohy, kterou 
hraje rozmanitost osiv při zajišťování 
udržitelnosti a odolnosti produkce 
potravin; očekává smysluplnou reformu 
právního rámce pro uvádění osiva na trh, 
která by umožnila širokou škálu iniciativ 
v oblasti rozmanitosti plodin, které existují 
v EU, a podpořila by nové inovativní 
iniciativy a mimo jiné zajistila, že různé 
druhy rozmanitosti usnadní přístup na 
trh; vyjadřuje politování nad tím, že 
neexistuje evropská politika týkající se 
živočišných i rostlinných genetických 
zdrojů, která je zásadní pro zajištění 
bezpečnosti osiva; vyzývá Komisi, aby 
přijala iniciativy k zajištění toho, aby 
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konvenční šlechtění rostlin a zvířat, 
včetně náhodných postupů, následované 
dalším křížením a výběrem, bylo plně 
vyňato z patentovatelnosti; vyzývá Komisi, 
aby přijala iniciativy k zajištění toho, aby 
patenty na biotechnologické vynálezy, 
které se týkají rostlin nebo zvířat, byly 
omezeny na specifické technické postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1181
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje obrovský potenciál 
nových odrůd přispívat k různým cílům 
strategie zlepšováním odolnosti plodin, 
čímž se snižuje vstup přípravku na 
ochranu rostlin, zlepšováním účinného 
příjmu živin, tím se snižuje přísun hnojiv 
a spotřeby vody, jakož i usnadňováním 
zmírňování rostlinné produkce různým 
tlakům vyplývajícím ze změny klimatu; 
zdůrazňuje význam přístupu k novým 
šlechtitelským postupům s cílem urychlit 
šlechtění nových odrůd; připomíná, že 
dosažení jakéhokoli ambiciózního cíle v 
oblasti snižování vstupů vyžaduje přístup 
k účinným nástrojům nad rámec pouhého 
zvýšení účinnosti uplatňování vstupů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby neprodleně 
navrhla regulační rámec zaměřený na 
budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Tudor Ciuhodaru, 
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Monika Beňová, Maria Noichl, Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že nesrovnalosti mezi 
různými politikami EU, které se dotýkají 
našeho potravinového systému, brání 
pokroku v plnění mezinárodních závazků 
EU v oblasti cílů udržitelného rozvoje a 
skutečně udržitelného evropského 
potravinového systému; zdůrazňuje, že 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
Zelená dohoda pro Evropu musí zajistit 
plnou politickou soudržnost mezi 
politikami v oblasti zemědělství, životního 
prostředí, obchodu a klimatu; vyzývá 
vnitrostátní strategické plány SZP, aby 
plně podpořily provádění stávajících 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí a přispívaly k cílům Zelené 
dohody s cílem zajistit soudržnost s cíli 
EU v oblasti klimatu a životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1183
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba vyjasnit 
právní situaci nových šlechtitelských 
postupů na základě řádných vědeckých 
hodnocení, a domnívá se, že Evropská 
unie by neměla být při vývoji těchto 
inovací opomíjena, pokud nepředstavují 
žádné riziko pro zdraví a životní prostředí; 
domnívá se, že je nezbytné podpořit 
odůvodněnou diskusi o tomto tématu a 
posoudit přínos těchto metod v boji proti 
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změně klimatu, mimo jiné v oblasti 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1184
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam „využívání 
výzkumu a inovací pro vývoj nových 
odrůd osiva k řešení problémů 
udržitelnosti a zelené transformace pro 
zemědělství při zachování platných 
pravidel v oblasti osiv, zejména pokud jde 
o ochranu práv duševního vlastnictví a v 
každém případě při umožnění dodržování 
zásady „výsady zemědělců“;

Or. it

Pozměňovací návrh 1185
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje význam „využívání 
výzkumu a inovací pro vývoj nových 
odrůd osiva k řešení problémů 
udržitelnosti a zelené transformace pro 
zemědělství. To vše při zachování platných 
pravidel v oblasti osiv, zejména pokud jde 
o ochranu práv duševního vlastnictví a v 
každém případě při umožnění dodržování 
zásady „výsady zemědělců“;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1186
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že za účelem dosažení 
ambiciózních cílů strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ musí být vyjasněn 
regulační rámec pro techniky úpravy 
genů při šlechtění rostlin; zdůrazňuje, že 
všechny iniciativy týkající se osiva nebo 
moderních technik šlechtění rostlin musí 
být založeny na vědeckých důkazech, 
zásadě inovace a komunikaci s veřejností;

Or. es

Pozměňovací návrh 1187
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že byla promarněna příležitost 
zásadně reformovat SZP a že postoje 
Parlamentu a Rady naše zemědělské 
odvětví ještě více zablokují v 
neudržitelných zemědělských metodách; 
poukazuje na to, že dokonce analýza 
Komise ukazuje, že ambice a cíle Zelené 
dohody pro Evropu nebudou s ohledem 
na současné postoje zákonodárců 
splněny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1188
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá závazek Parlamentu v jeho 
mandátu k nařízení o strategických 
plánech SZP začlenit potřebu navýšení 
ekologického zemědělství do 
vnitrostátních strategických plánů; 
zdůrazňuje však, že ekologické 
zemědělství vyžaduje mnohem více půdy 
než konvenční zemědělství a že by měly 
být zohledněny dopady na využívání půdy 
v EU a rozvojových zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1189
Pascal Durand, Tilly Metz, Anja Hazekamp, Benoît Biteau, Sarah Wiener, Martin 
Häusling, Eric Andrieu, Maria Arena, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Sirpa 
Pietikäinen, Günther Sidl

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že v souvislosti s 
geneticky modifikovanými organismy je 
třeba uplatňovat zásadu předběžné 
opatrnosti v souladu s rozsudkem 
Soudního dvora Evropské unie ze dne 25. 
července 2018 ve věci C-528/16, podle 
nějž je zapotřebí, aby společnosti 
poskytovaly metody pro identifikaci 
příslušných organismů, jakož i povinné 
schvalování, včetně hodnocení rizik a 
označování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1190
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu, 
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vítá uznání klíčové úlohy, kterou 
hraje rozmanitost osiv při zajišťování 
udržitelnosti a odolnosti produkce 
potravin; vyzývá ke smysluplné reformě 
právního rámce pro uvádění osiva na trh, 
která by umožnila širokou škálu 
rozmanitosti kulturních plodin v EU a 
zajistila, aby různé druhy rozmanitosti 
měly snazší přístup na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 1191
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že globální 
potravinové řetězce mají zásadní význam 
pro zajištění dlouhodobého potravinového 
zabezpečení a rozmanité a udržitelné 
výživy v průběhu celého roku; zdůrazňuje 
význam pestré stravy ve zdravém životním 
stylu; poukazuje na to, že globální 
dodavatelské řetězce mohou mít zásadní 
význam v době krize a přírodních 
katastrof způsobujících nízké výnosy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1192
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Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ by měla plně 
zohlednit nadcházející dohodu o 
strategických plánech SZP a zabránit 
další právní zátěži a nejistotě pro 
zemědělce po dohodě o nové SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 1193
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uznává, že je třeba rozšířit 
genetickou rozmanitost plodin a používání 
moderních šlechtitelských postupů s cílem 
pomoci zemědělcům zmírňovat rizika 
vyplývající ze změny klimatu, která 
zhoršuje úbytek biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1194
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje svůj nesouhlas s 
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používáním GMO v zemědělství, neboť 
patentování transgenních geneticky 
modifikovaných plodin vedlo k 
monopolizaci odvětví komerčního osiva ze 
strany společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 1195
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby vybízela vlády 
členských států k rozšiřování nebo 
vytváření systémů, které veřejnosti umožní 
pronajímat a využívat opuštěné a 
nevyužité státem vlastněné půdy pro účely 
produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje význam rodinných, 
malých až středních podniků a organizací 
producentů při zkracování dodavatelských 
řetězců; vyzývá proto k přijetí konkrétních 
podpůrných opatření, která zajistí 
schopnost prodávat spotřebitelům přímo, 
ať už prostřednictvím pomoci při 
zřizování digitálních platforem, nebo 
zvětšování jejich fyzických prostor; 
zdůrazňuje, že podpora přežití a růstu 
těchto podniků bude znamenat nejen 
podporu pro místní podniky, ale také 
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místní produkci, kterou pěstují a 
prodávají, jakož i další výhody, jako je 
snížení množství obalových odpadů a větší 
pochopení místního potravinového 
systému; zdůrazňuje, že podporou těchto 
podniků se sníží potřeba více článků 
dodavatelského řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. žádá Komisi, aby zajistila, že nové 
postupy selektivního šlechtění (NBT), jako 
je například úprava genů, budou 
vyloučeny z oblasti působnosti právních 
předpisů o GMO, a to na základě 
konkrétního posouzení jednotlivých 
postupů za účelem ověření jejich 
agronomické, ekonomické a 
environmentální proveditelnosti, s cílem 
poskytnout zemědělcům v EU další 
nástroje, které na jedné straně umožní 
dosažení cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, zejména těch, které se týkají 
snižování vstupů, a na druhé straně 
přinesou větší odolnost a přizpůsobení se 
změně klimatu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1198
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Eleonora Evi, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. poukazuje na to, že geneticky 
upravené rostliny a zvířata jsou 
patentovány, a proto by dále přispěly ke 
koncentraci trhu s osivem, rostlinami a 
živočišnou výrobou na úkor drobných 
zemědělců a chovatelů; v zájmu ochrany 
spotřebitelů dále vyzývá k plnému 
vymáhání rozsudku Soudního dvora ve 
věci C-528/16, podle nějž produkty 
techniky editace genomu spadají do 
oblasti působnosti právních předpisů EU v 
oblasti GMO, a proto podléhají právním 
požadavkům, včetně posouzení rizik, 
označování a sledovatelnosti; vyzývá k 
plnému a rychlému provedení právních 
předpisů EU týkajících se geneticky 
modifikovaných organismů, jak vyžaduje 
rozsudek Soudního dvora;

Or. en

Pozměňovací návrh 1199
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Tudor Ciuhodaru, Monika Beňová, Maria Noichl, Anja Hazekamp, Marc Tarabella, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly agroekologické zemědělské 
postupy v zemědělství EU založené na 
souboru zásad stanovených FAO1g, 
zejména prostřednictvím strategických 
plánů SZP, s cílem transformovat 
potravinový a zemědělský systém EU, 
začlenit udržitelné zemědělství a 
dosáhnout vymýcení hladu a řady dalších 
cílů udržitelného rozvoje;
_________________
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1g The 10 Elements of Agroecology 
Guiding the Transition to Sustainable 
Food and Agricultural Systems (10 prvků 
agroekologie, jimiž se řídí přechod k 
udržitelným potravinovým a zemědělským 
systémům) 
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pd
f

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vítá plán na rozšíření ekologického 
zemědělství, zdůrazňuje, že je třeba 
zohlednit nabídku a poptávku po 
ekologických potravinách, a vyzývá k 
informačním a osvětovým kampaním o 
této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 1201
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyjadřuje politování nad tím, že 
neexistuje evropská politika týkající se 
živočišných i rostlinných genetických 
zdrojů, která je zásadní pro zajištění 
bezpečnosti osiva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1202
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vítá cíl zkrátit dodavatelské 
řetězce; poukazuje však na realitu 
ostrovních členských států a ostrovních 
území, které jsou odděleny od 
kontinentální Evropy a které se potýkají s 
izolací a závislostí na dovozu nezbytných 
produktů, jako jsou je krmné obilí pro 
zvířata, což třeba respektovat při 
provádění opatření ke snížení závislosti na 
dálkové dopravě a dalších opatřeních, 
která zkrátí dodavatelské řetězce; 
zdůrazňuje, že bez dlouhotrvající přepravy 
některých potravin by bylo ohroženo 
potravinové zabezpečení těchto 
odloučených oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1203
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Biljana Borzan, Anna Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. konstatuje, že používání 
transgenních plodin odolných vůči 
herbicidům vedlo ke zvýšenému používání 
herbicidů, zejména glyfosátu, s 
negativními dopady na různé druhy 
rostlin a hmyzu, jakož i na vodní 
organismy a složení půdních bakterií, a že 
plodiny odolné vůči herbicidům budou 
nevyhnutelně představovat stejná rizika; 
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vyzývá proto Komisi, aby již nepovolovala 
geneticky modifikované plodiny, které 
jsou odolné vůči herbicidům, ani pro 
pěstování v EU, ani pro použití v 
potravinách a krmivech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1204
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 7 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7d. zdůrazňuje, že genetická 
modifikace hospodářských zvířat může 
mít závažné důsledky pro dobré životní 
podmínky zvířat a také může podpořit 
intenzivní zemědělské systémy v 
posouvání zvířat ještě více mimo jejich 
fyziologické limity; konstatuje, že to často 
zahrnuje klonování, což vede ke vrozeným 
vadám, spontánním potratům a úmrtí brzy 
po porodu; z tohoto důvodu vyzývá 
Komisi, aby zakázala genetické inženýrství 
zvířat a dovoz geneticky modifikovaných 
zvířat a všech souvisejících produktů do 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1205
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 7 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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7e. znovu vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve předložila nový legislativní návrh 
týkající se klonování a „potravin z 
klonů“; trvá na tom, že tento návrh by měl 
zahrnovat zákaz klonování, zákaz uvádět 
na trh a dovážet klonovaná zvířata, jejich 
reprodukční materiál a potomky a zákaz 
uvádět na trh a dovážet potraviny z 
klonovaných zvířat a jejich potomků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Komisi, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP schválila pouze 
tehdy, pokud prokáží svůj příspěvek k 
cílům Zelené dohody a jejím 
kvantifikovaným cílům; připomíná svůj 
postoj přijatý dne 23. října 2020, v němž 
vyzývá Komisi, aby po schválení 
vnitrostátních strategických plánů 
provedla nezávislé posouzení jejich 
souhrnného očekávaného dopadu, a 
pokud tato analýza odhalí nedostatečné 
společné úsilí v souvislosti s ambicemi 
Zelené dohody pro Evropu, měla by 
Komise přijmout vhodná opatření, jako je 
požadavek, aby členské státy změnily své 
strategické plány SZP nebo předložily 
pozměňovací návrhy k nařízení o 
strategických plánech SZP, jak odhlasoval 
Evropský parlament dne 23. října 2020; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající finanční podporu a pobídky 
na podporu nových „zelených“ obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; vyzývá k tomu, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP plně přispívaly k 
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cílům a ambicím strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ a aby obsahovaly 
vnitrostátní cíl pro ekologickou půdu 
založený na analýze současného rozvoje a 
potenciálu odvětví ekologického 
zemědělství v každém členském státě, jak 
odhlasoval Evropský parlament dne 23. 
října 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP plně přispívaly k 
cílům a ambicím "od zemědělce ke 
spotřebiteli" a aby obsahovaly vnitrostátní 
cíl pro ekologickou půdu založený na 
analýze současného rozvoje a potenciálu 
odvětví ekologického zemědělství v 
každém členském státě; vyzývá Evropskou 
komisi, aby vnitrostátní strategické plány 
SZP schválila pouze tehdy, pokud prokáží 
svůj příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu, s ohledem na příslušné základní 
hodnoty členských států, a aby zajistila, že 
všechny vnitrostátní strategické plány 
SZP budou společně splňovat cíle pro 
celou Unii; vyzývá členské státy, aby 
zajistily odpovídající finanční podporu a 
pobídky na podporu nových „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby vysoce kvalitních 
lokálních potravin bez pesticidů; 
zdůrazňuje, že tyto modely by měly 
podporovat zemědělce při přechodu na 
klimatickou neutralitu a zachování 
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biologické rozmanitosti, a vyzývá k tomu, 
aby ekorežimy zahrnovaly mechanismus 
financování, který by zemědělcům pomohl 
přejít od chovu hospodářských zvířat k 
pěstování plodin s cílem zajistit zdravou a 
udržitelnou budoucnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1208
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin. Je nutné zviditelňovat, 
propagovat a podporovat všechny různé 
udržitelné výrobní metody, jako je 
ekologická a integrovaná produkce a další 
uznávané systémy, které chrání území, 
společnost a spotřebitele v EU, protože 
díky zvýšení celkové obdělávané plochy 
umožňují skloubit udržitelnost životního 
prostředí s ekologickými systémy 
nabízejícími záruky přiměřených dodávek 
z hlediska kvality, bezpečnosti, množství a 
ceny. Je také důležité adekvátně zohlednit 
úlohu kvalitních dobrovolných systémů, 
například pokračováním v práci na 
vytváření předpisů, kterou započala 
Evropská komise;

Or. it

Pozměňovací návrh 1209
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Evropskou komisi, aby 
schválila vnitrostátní strategické plány 
SZP pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu a aby všechny vnitrostátní 
strategické plány SZP společně splňovaly 
cíle pro celou Unii; vyzývá členské státy, 
aby zajistily odpovídající finanční podporu 
a pobídky na podporu nových „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin; pro 
dosažení těchto cílů zdůrazňuje, že je 
nezbytné, aby evropské regiony mohly i 
nadále plnit svou úlohu řídících orgánů s 
cílem podpořit přechody na místní úrovni 
a zajistit, aby budoucí strategické plány 
odpovídaly místním potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 1210
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby 
ekologických a kvalitních potravin bez 
škodlivých chemických látek; vyzývá 
vnitrostátní orgány, aby vycházely z 
doporučení Komise4b a zajistily soulad s 
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cíli strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a právními 
předpisy v oblasti klimatu; vyzývá Komisi, 
aby vnitrostátní strategické plány SZP 
schválila pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu a příslušným cílům pro celou EU;
_________________
4b 
https://ec.europa.eu/info/publications/staf
f-working-document-com-2020-846-
recommendations-member-states-regards-
their-strategic-plan-cap_en

Or. en

Pozměňovací návrh 1211
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu s cílem zaručit všem, kdo 
pracují v odvětví zemědělství a chovu ryb, 
spravedlivou transformaci a pobídky na 
podporu nových „zelených“ obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; vyzývá k tomu, aby tyto plány 
zohledňovaly regionální rozdíly, pokud jde 
o biologickou rozmanitost, zemědělskou 
produkci a dodávky potravin a surovin 
mimo kontinentální Evropu, zejména v 
nejvzdálenějších regionech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1212
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Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vnitrostátní strategické plány SZP 
schválila pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu vzhledem k příslušným výchozím 
hodnotám členských států a pokud 
všechny vnitrostátní strategické plány 
SZP společně splňují cíle pro celou Unii; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající finanční podporu a pobídky 
na podporu nových „zelených“ obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin; zdůrazňuje, že EFRR i EZFRV 
by měly být v souladu s cílem kvalitní 
produkce potravin; zejména posilováním 
krátkých dodavatelských řetězců a 
prémiových značek;

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových a udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a výrobu potravin v 
Evropě, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, jako jsou produkty s chráněným 
zeměpisným označením nebo označením 
původu, které přispívají k dynamice 
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našich území; v tomto ohledu vítá přání 
zlepšit pravidla platná pro odvětví 
zemědělství s cílem posílit postavení 
zemědělců v potravinovém řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1214
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
ekologické transformace všech 
pokročilých logistických územních 
platforem, které členské státy kvalifikují 
jako strategické struktury veřejného 
zájmu pro koncentraci, transformaci a 
velkoobchodní distribuci zemědělsko-
potravinářské výroby, jakož i nových 
„zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, a to i prostřednictvím moderních 
místních logistických „zelených center“; 

Or. it

Pozměňovací návrh 1215
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 8. požaduje, aby vnitrostátní 
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strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; zdůrazňuje, že finanční podpora 
v rámci SZP má zásadní význam pro to, 
aby se zemědělci mohli vypořádat s 
náročnějšími environmentálními 
normami, ale nedovolí zemědělcům splnit 
cíle strategie, pokud nebude doplněna o 
další podpůrná opatření; vyzývá k 
zavedení posílených ekorežimů do 
vnitrostátních strategických plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin bez 
GMO, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; vnitrostátní strategické plány 
SZP nabízejí jedinečnou příležitost k 
realizaci synergií mezi klimatickou 
neutralitou a udržitelnými metodami 
chovu zvířat; měly by pomáhat členským 
státům a jejich zemědělcům přerozdělit 
finanční prostředky na podporu systémů v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
a udržitelného chovu hospodářských 
zvířat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1217
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc 
Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; pro dosažení těchto cílů 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby evropské 
regiony mohly i nadále plnit svou úlohu 
řídících orgánů s cílem podpořit přechody 
na místní úrovni a zajistit, aby budoucí 
strategické plány odpovídaly místním 
potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 1218
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, výroby kvalitních 
potravin a integrací tradiční výroby 
potravin do dalších služeb ve venkovských 
oblastech, jako je cestovní ruch či 
gastronomie; zdůrazňuje význam těchto 
nových obchodních modelů pro zachování 
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biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že je 
důležité směrovat podporu SZP na mladé 
a nové zemědělce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, které fungují v 
souladu se zásadami jednotného trhu, a 
výroby kvalitních potravin; konstatuje, že 
krátké dodavatelské řetězce neznamenají 
vždy nejpříznivější dopad na životní 
prostředí; zdůrazňuje, že přednost by měl 
v tomto ohledu mít dopad na životní 
prostředí nad délkou dodavatelského 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1220
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
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zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; vítá závazek Parlamentu v rámci 
jeho mandátu k nařízení o strategických 
plánech SZP zajistit, aby vnitrostátní 
strategické plány co nejvíce přispívaly k 
dosažení cílů a úkolů stanovených ve 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vnitrostátní strategické plány SZP 
schválila pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu vzhledem k příslušným výchozím 
hodnotám členských států a pokud 
všechny vnitrostátní strategické plány 
SZP společně splňují cíle pro celou Unii; 
vyzývá členské státy, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1222
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vnitrostátní strategické plány SZP 
schválila pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu vzhledem k příslušným výchozím 
hodnotám členských států a pokud 
všechny vnitrostátní strategické plány 
SZP společně splňují cíle pro celou Unii; 
vyzývá členské státy, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1223
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vnitrostátní strategické plány SZP 
schválila pouze tehdy, pokud prokáží svůj 
příspěvek k cílům Zelené dohody pro 
Evropu vzhledem k příslušným výchozím 
hodnotám členských států a pokud 
všechny vnitrostátní strategické plány 
SZP společně splňují cíle pro celou Unii; 
vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající finanční podporu a pobídky 
na podporu nových „zelených“ obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1224
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu 
evropských zemědělců při realizaci 
přechodu na udržitelný potravinový 
systém a zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
pozornost opatřením, která posilují příjmy 
zemědělců a konkurenceschopnost 
evropské produkce potravin; požaduje 
proto, aby vnitrostátní strategické plány 
SZP zajistily odpovídající finanční 
podporu a pobídky na podporu nových 
„zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1225
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména podporou krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, ale také požaduje podporu 
záruky dostatečné produkce potravin pro 
nejvzdálenější regiony; připomíná, že 
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hlavním cílem SZP je zachovat a zlepšovat 
potravinovou bezpečnost, nezávislost a 
soběstačnost Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1226
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; trvá na tom, že krátké 
dodavatelské řetězce jsou pro malé 
podniky skutečnou příležitostí ke zvýšení 
přidané hodnoty a ziskovosti 
zemědělských podniků a k vytváření 
pracovních míst a místní dynamiky, se 
silným závazkem zemědělců a 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
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zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; zdůrazňuje, že regionální 
uvádění zemědělských produktů a 
partnerství na trh hraje důležitou úlohu 
při podpoře udržitelných dodavatelských 
řetězců; uznává, že pokud místní 
produkce není k dispozici, je zapotřebí 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Sylwia Spurek, Bas Eickhout, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; vyzývá Komisi, aby v rámci 
svého posouzení prověřila rovnováhu 
mezi cíli evropských strategií Zelené 
dohody, včetně strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, a návrhy strategických 
plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1229
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje vnitrostátní strategické 
plány SZP začleňující „zelené obchodní 
modely pro zemědělství, rozmanité a 
vysoce přírodní hodnotové ekosystémy, 
upřednostňující postupy, které zajišťují 
vyšší přínosy pro životní prostředí a dobré 
životní podmínky zvířat a zahrnují 
opatření k posílení krátkých 
dodavatelských řetězců, výroby kvalitních 
a řemeslných potravin a začlenění 
vnitrostátního cíle pro ekologickou půdu 
na základě analýzy současného vývoje a 
potenciálu odvětví ekologického 
zemědělství v každém členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1230
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu pro všechny subjekty v 
potravinovém řetězci s cílem zajistit 
odpovídající životní podmínky pro 
zemědělce, rybáře, lovce, farmáře, lesníky 
a jejich rodiny, také na podporu nových 
ekologických obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, udržitelných 
místních charakteristických řetězců a 
výroby kvalitních potravin; 

Or. it

Pozměňovací návrh 1231
Inese Vaidere
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; konstatuje, že postupný přechod 
k ekologickému zemědělství má zásadní 
význam pro dosažení cílů strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ v dlouhodobém 
horizontu, a proto je třeba jej více 
podporovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, jako jsou produkty s chráněným 
zeměpisným označením nebo označením 
původu, které pomáhají udržovat 
dynamická zemědělská společenství a 
současně zachovávat místní tradice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1233
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, jakož i zajištění práv na 
zabezpečení potravin způsobem, který je 
nejvhodnější pro specifika každého 
členského státu, jakož i odpovídající 
prostor a půdu pro zemědělskou produkci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; zdůrazňuje, že členské státy by 
měly přijmout své strategie při plnění cílů 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ na 
základě specifických podmínek každého 
vnitrostátního zemědělského systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1235
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, přikloněním se k 
přepravě masa / jatečně upravených těl a 
genetického materiálu namísto živých 
zvířat, zvýšením podílu zemědělských 
systémů s vynikajícími životními 
podmínkami zvířat a podporou výroby 
kvalitních potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1236
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových, inovativních, digitálních 
a „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin a také přijetím inovativních 
pěstitelských technik s cílem snížit vstupy 
na vyrobenou jednotku a obnovit úrodnost 
půdy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1237
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, podporou 
osvědčených zemědělských postupů a 
posílením přístupu k technologiím, 
údajům, odborné přípravě a informacím, 
čímž se zvýší odolnost potravinových 
systémů a výroby kvalitních potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu pro všechny subjekty v 
potravinovém řetězci s cílem zajistit 
odpovídající životní podmínky pro 
zemědělce, rybáře a jejich rodiny, také na 
podporu nových ekologických obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, udržitelných 
místních charakteristických řetězců a 
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výroby kvalitních potravin;

Or. it

Pozměňovací návrh 1239
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; požaduje rovněž skutečný 
přístup k těmto formám financování i pro 
nezemědělské mikropodniky působící v 
potravinářském odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 1240
Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových inovativních, digitálních a 
„zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin a rovněž přijetím inovativních 
pěstitelských technik s cílem snižovat 
vstupy na vyrobenou jednotku a obnovit 
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úrodnost půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1241
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin; varuje v tomto kontextu před 
protekcionistickými tendencemi některých 
států, jejichž striktní vymáhání by v 
důsledku vedlo k narušení těchto snah;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1242
Silvia Modig

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, zdůrazňuje, že vnitrostátní 
strategické plány SZP musí rovněž 
poskytovat podporu a pobídky pro 
opatření na přizpůsobení se změně 
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klimatu na úrovni zemědělských podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, zdůrazňuje, že regionální 
uvádění zemědělských produktů na trh 
hraje důležitou úlohu při podpoře 
udržitelných dodavatelských řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1244
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření na podporu udržitelných 
technologií v rámci rozvoje venkova;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1245
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, vyzývá k další finanční podpoře 
udržitelného zemědělství, ekologických 
postupů a dobrých životních podmínek 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1246
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, a 
současně zajistil, že příjmy zemědělských 
podniků budou poskytovat přiměřenou 
životní úroveň naší zemědělské komunitě, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1247
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, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin, přičemž by tyto modely měly 
podporovat zemědělce v přechodu na 
klimatickou neutralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1248
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a lokální výroby 
kvalitních potravin, což výrazně sníží tlak 
na životní prostředí;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 1249
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
ekologických výrobních modelů, jako je 
ekologická produkce, integrovaná výroba 
a další uznávané systémy pro zemědělství 
a tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním místních dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin;

Or. it

Pozměňovací návrh 1250
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
udržitelnost všech odvětví, nových 
„zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství, přesné zemědělství a tradiční 
výrobu potravin, zejména posilováním 
inteligentních a krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1251
Tonino Picula

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu, 
především mezi mladými zemědělci a 
podnikateli, nových „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním spravedlivých krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1252
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby 
kvalitních potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových obchodních modelů, ve středu 
jejichž zájmu budou, v příslušných 
případech, dobré životní podmínky zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1253
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 8. požaduje, aby vnitrostátní 
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strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, zejména u 
místních a regionálních výrobků, a výroby 
kvalitních potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1254
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců, zejména u 
místních a regionálních výrobků, a výroby 
kvalitních potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1255
Mick Wallace

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
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dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin,

dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin s větším zaměřením na 
rozlišování jakosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1256
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných modelů pro 
zemědělství a výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a udržitelných modelů výroby 
zaměřených na výrobu kvalitních potravin;

Or. es

Pozměňovací návrh 1257
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových modelů – například těch, které 
souvisejí s ekologickou produkcí – pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. es
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Pozměňovací návrh 1258
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1259
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby 
kvalitních potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, a to 
posilováním výroby potravin, které jsou 
kvalitní a udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 1260
Asger Christensen, Billy Kelleher

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1261
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových ekologických obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním inteligentních 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1262
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
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nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

inovativních a udržitelných obchodních 
modelů pro zemědělství a tradiční výrobu 
potravin, zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. el

Pozměňovací návrh 1263
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1264
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových udržitelných obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním inteligentních 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1265
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily ekonomické 
pobídky na podporu „zelených“ 
obchodních modelů pro zemědělství a 
tradiční výrobu potravin, zejména 
posilováním krátkých dodavatelských 
řetězců a výroby kvalitních potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1266
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů 
pro zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. de

Pozměňovací návrh 1267
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu a pobídky na podporu 
nových „zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

8. požaduje, aby vnitrostátní 
strategické plány SZP zajistily odpovídající 
finanční podporu také na podporu nových 
„zelených“ obchodních modelů pro 
zemědělství a tradiční výrobu potravin, 
zejména posilováním krátkých 
dodavatelských řetězců a výroby kvalitních 
potravin;

Or. it

Pozměňovací návrh 1268
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že je nezbytný 
ambiciózní plán pro evropské ekologické 
zemědělství, aby byla úspěšná 
transformace, uspokojila se rostoucí 
poptávka spotřebitelů po produktech 
ekologického zemědělství, účinněji se 
působilo na klima a životní prostředí, 
zlepšily se příjmy zemědělců a 
hospodářství území; navrhuje, aby byly 
cíle plochy ekologického zemědělství 
stanoveny na 30 % v roce 2030 a 100% v 
roce 2050 a aby bylo jejich provádění lépe 
specifikováno než prostřednictvím 
pouhého oznámení budoucího akčního 
plánu Komise, který se očekává na jaře; 
bylo by velmi žádoucí, aby se tyto cíle na 
plochu jasně promítly do vnitrostátních 
strategických plánů SZP, které se v 
současné době připravují, přičemž Komise 
musí zajistit, aby byly tyto územní cíle v 
ekologickém zemědělství dodržovány a 
aby byly pro rozvoj ekologického 
zemědělství celkově výrazně a dostatečně 
navýšeny prostředky z evropského 
rozpočtu, aby bylo možné podpořit co 
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nejvíce přeměn, investovat do malých 
struktur zpracování a uvádění na trh, do 
poradenství, výzkumu, propagace mezi 
evropskými spotřebiteli a vzdělávání v 
oblasti potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1269
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard, Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že strategické plány 
SZP budou mít zásadní význam pro 
splnění mnoha ambicí strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie 
biologické rozmanitosti a cílů Zelené 
dohody pro Evropu; vyzývá Komisi, aby 
zajistila větší soudržnost politik s cílem 
urychlit odklon od přístupů založených na 
„silech“ a překlenout propast mezi SZP a 
strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategií v oblasti biologické rozmanitosti; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
strategické plány SZP podpoří přechod od 
zemědělských postupů se špatnými 
životními podmínkami zvířat, jako je 
umisťování hospodářských zvířat do 
klecí; zdůrazňuje, že členské státy musí do 
svých strategických plánů SZP zahrnout 
analýzu produkce ekologického odvětví, 
očekávané poptávky a jeho potenciálu 
plnit cíle SZP a musí zavést mechanismy 
na podporu agroekologie, zvýšení podílu 
zemědělské půdy v rámci ekologického 
hospodaření a rozvoje celého 
ekologického dodavatelského řetězce; dále 
trvá na tom, že na základě tohoto 
posouzení musí členské státy stanovit 
vhodnou úroveň podpory ekologické 
přeměny a péče prostřednictvím opatření 
pro rozvoj venkova podle článku 65 SZP a 
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musí zajistit, aby přidělené rozpočty 
odpovídaly očekávanému růstu ekologické 
produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k podpoře místních a 
alternativních metod porážení; vyzývá k 
podpoře semi-mobilního porážení, 
porážení v zemědělském podniku a 
řemeslného porážení s cílem podpořit 
krátké dodavatelské řetězce a dobré 
životní podmínky zvířat; zdůrazňuje, že 
musí být odpovídajícím způsobem uznáno 
školení a odborné znalosti jatečních 
pracovníků v oblasti semi-mobilního 
porážení a pracovníků podniků 
uplatňujících řemeslné porážení a 
podniků provádějících porážení v 
zemědělském podniku, přičemž nesmí vést 
k dalším nákladům pro tyto podniky; 
uznává, že sledovatelnost potravin je 
nezbytná, nesmí však pro tyto podniky vést 
k další byrokratické zátěži; poukazuje na 
to, že kontrolní poplatky za alternativní 
způsoby porážky by neměly být vyšší než u 
větších farem, a proto požaduje jednotný 
poplatek za kus v případě, že je to 
potřebné a rozumné, aby byla zaručena 
spravedlivá hospodářská soutěž;

Or. de

Pozměňovací návrh 1271
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
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Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a Radu, aby využily 
probíhající jednání o nařízení o společné 
organizaci zemědělských trhů k podpoře a 
prohloubení pozměňovacích návrhů 
odhlasovaných Parlamentem v otázkách 
přímo souvisejících se strategií „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, které se týkají 
zlepšení vyjednávací síly prvovýrobců v 
potravinovém řetězci, zlepšení obchodních 
norem a označování zemědělských 
produktů, zvýšení transparentnosti na 
trzích s potravinami v reakci na cíle „ 
pohotovostního plán pro dodávky potravin 
a potravinové zabezpečení“, a k zákazu 
dovozu výrobků, které nesplňují normy 
EU, pokud jde o sociální práva, lidské 
zdraví a ochranu životního prostředí; 
domnívá se, že aby byli zemědělci 
motivováni podstupovat rizika vyplývající 
z udržitelné transformace, je třeba, aby 
měli větší záruky o výhodách, které by 
díky svému úsilí mohli získat vyvážením 
vyjednávacích sil a lepším řízením tržní 
krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 1272
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat udržitelné zemědělství v 
přírodních parcích, přírodních 
rezervacích a chráněných oblastech 
obecně jako v místech excelence za 
účelem experimentování s novými a 
vyspělejšími formami 
agroenvironmentálních politik s menším 
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dopadem na životní prostředí, zejména s 
ohledem na typifikaci výrobků a 
zachování krajiny samotné, jakož i 
zaručení trvalosti a strukturální 
modernizace zemědělských podniků; 
zdůrazňuje, že zejména v chráněných 
přírodních oblastech nacházejících se v 
horských nebo znevýhodněných oblastech 
představuje zemědělská činnost 
vykonávaná tradičními metodami 
nepostradatelný prvek pro zachování 
sociální, hospodářské a historické 
struktury lidských komunit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1273
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje, aby byly všechny 
různé udržitelné výrobní metody, jako je 
ekologická a integrovaná produkce a další 
uznávané systémy, které chrání území, 
společnost a spotřebitele v EU, 
zviditelňovány, propagovány a 
podporovány, protože díky zvýšení celkové 
obdělávané plochy umožňují skloubit 
udržitelnost životního prostředí s 
ekologickými systémy. Je také důležité 
adekvátně zohlednit úlohu kvalitních 
dobrovolných systémů, například 
pokračováním v práci na vytváření 
předpisů, kterou započala Evropská 
komise;

Or. it

Pozměňovací návrh 1274
Michal Wiezik, Martin Hojsík, Róża Thun und Hohenstein
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. bere na vědomí synergie mezi cíli 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ v 
souvislosti s udržitelnými potravinovými 
systémy a cíli strategie pro biologickou 
rozmanitost mít 10 % zemědělské plochy s 
krajinnými prvky s vysokou rozmanitostí 
krajinných rysech s vysokou rozmanitostí 
a 3 miliardy stromů; zdůrazňuje, že 
obnova a omlazení stávajících 
agrolesnických systémů, jakož i zavedení 
nových systémů by mělo významně přispět 
k cíli 3 miliard stromů, což přispěje jak 
biologické rozmanitosti, tak cílům v 
oblasti klimatu, jakož i cíli diverzifikace a 
oběhovosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1275
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na to, že pro zajištění 
udržitelného zemědělství budou nezbytná 
opatření v oblasti zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně, 
ochrany přírodních zdrojů a zachování a 
obnovy biologické rozmanitosti, která 
budou upřesněna členskými státy v jejich 
strategických plánech SZP; připomíná, že 
tato opatření by měla posílit úroveň 
soběstačnosti potravin v EU a nesmí 
žádným způsobem ohrozit 
konkurenceschopnost zemědělské 
produkce, která zajišťuje důstojný život 
zemědělců;
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Or. sl

Pozměňovací návrh 1276
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. v souvislosti s nastíněnou 
transformací zdůrazňuje, že je třeba 
vyvinout modely výdělku s tržními 
odměnami pro zemědělce, zahradníky 
trhu, rybáře a další vlastníky a uživatele 
oblastí za služby, které poskytují 
společnosti, a v případě potřeby 
přizpůsobit své obchodní činnosti; 
vyjadřuje politování nad tím, že ve 
sděleních a strategiích Komise nejsou 
takovéto modely výdělku stanoveny;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1277
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na velkou nutnost 
nových investic a dodatečných finančních 
zdrojů v odvětví zemědělství EU, zejména 
po pandemii COVID-19 a v souvislosti s 
cíli Zelené dohody; vyzývá Komisi, aby 
podpořila hospodářské pobídky pro 
zemědělce a chránila jejich 
konkurenceschopnost s cílem zabránit 
přesunu domácí produkce potravin do 
třetích zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1278
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje význam potravinového 
zabezpečení a odolného potravinového 
řetězce v Evropské unii, zejména s 
ohledem na současnou pandemii COVID-
19; zdůrazňuje potřebu připravenosti na 
krizi v silném potravinovém systému; vítá 
posílení nařízení o jednotné společné 
organizaci trhů a odvětvové podpůrné 
programy, které lze provádět 
prostřednictvím vnitrostátních 
strategických plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje účinnost a vysokou 
výkonnost některých průmyslových 
zemědělských postupů a jejich následnou 
nižší uhlíkovou stopu; zdůrazňuje, že 
účinnost zemědělství má zásadní význam 
pro zajištění potravinového zabezpečení; 
zdůrazňuje, že průmyslové zemědělství 
může být doprovázeno nižšími pracovními 
vstupy a že je třeba uznat odpovědné 
techniky;

Or. en



AM\1224069CS.docx 229/440 PE680.920v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1280
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. s velkým znepokojením poukazuje 
na snižující se počet a rozmanitost druhů 
na zemědělské půdě v Evropě v průběhu 
let; vybízí členské státy, aby považovaly 
reformu společné zemědělské politiky za 
minimální standard a aby prostřednictvím 
svých vnitrostátních strategických plánů 
SZP provedly cíle strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1281
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros 
Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González 
Casares, Tilly Metz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vítá výslovné uznání záruky 
sociálních práv pracovníků v 
potravinovém řetězci; připomíná, že 
Evropský parlament to schválil zavedením 
sociální podmíněnosti základní platby 
SZP ve svém postoji k nařízení o 
vnitrostátních strategických plánech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1282
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
diverzifikovat ekologickou produkci na 
základě tržní poptávky, aby se zajistilo, že 
ceny neklesnou pod výrobní náklady, a 
vytvořit a přizpůsobit trh s jejími produkty 
s cílem chránit naše zemědělce před 
úpadkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že nástroje pro řízení 
trhu by měly být začleněny do nařízení o 
společné organizaci trhů, aby se zabránilo 
vzniku jakékoli nerovnováhy v nabídce a 
poptávce a následnému plýtvání 
potravinami a výrobní kapacitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1284
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že příjemci ekorežimů 
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prostřednictvím SZP používají způsoby 
hospodaření, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1285
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. považuje za problematické, že 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
uvádí agrolesnický systém pouze v 
kontextu ročních ekorežimů bez jejich 
uznání jako vlastních výrobních systémů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby všemi 
možnými prostředky podporovaly existenci 
a obnovu těchto systémů a předcházely 
překážkám, jimž čelí, a to i zaváděním 
digitálních technologií s vysokým 
rozlišením, případně významnějším 
rozvojem pozemkových úprav a 
postupným ukončováním podpory 
intenzivních produkčních jednotek, které 
ohrožují existenci systémů lesních pastvin, 
které vyžadují extenzivně spásající savce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že zemědělská 
družstva vyžadují podpůrné legislativní 
prostředí pro další rozvoj inovativních 
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obchodních modelů, které mohou plnit 
cíle strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a přispět k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
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, Estrella 
Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že pandemie COVID 
19 představuje pro EU jedinečnou 
příležitost přehodnotit evropské 
zemědělské a potravinářské systémy 
udržitelnější a sociálně spravedlivější vizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1288
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
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k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů; zdůrazňuje však, že 
pandemie COVID-19 vrhla nové světlo na 
náročné pracovní a životní podmínky 
milionů zemědělských pracovníků v 
Evropě; vyzývá k uznání významu 
ochrany individuálních a kolektivních 
pracovních a sociálních práv pracovníků, 
čímž se posílí „sociální rozměr“ 
zemědělství EU; vyzývá Komisi, aby 
posílila opatření zaměřená na práva, 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání a sociální ochranu 
pracovníků v zemědělství, včetně migrantů 
a dalších mobilních pracovníků, a zajistila 
soudržnost mezi oblastmi politik v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém by měl lidem vždy 
poskytovat dostatečnou a různorodou 
skladbu bezpečných, nutričně bohatých, 
cenově dostupných a udržitelných potravin, 
a zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; zdůrazňuje, že 
relokalizace rozmanitého potravinového 
systému může přispět ke všem těmto cílům 
a přispět k zabezpečení potravin a 
potravinové soběstačnosti, jak ukázaly 
výzvy vzniklé v důsledku pandemie 
COVID-19; poukazuje zejména na to, že 
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je důležité podporovat relokalizaci 
produkce rostlinných bílkovin v EU s 
cílem zmírnit změnu klimatu, neboť by to 
zkrátilo přepravní vzdálenosti a omezilo 
odlesňování; zdůrazňuje, že je třeba 
podporovat rozvoj udržitelných 
potravinářských malých a středních 
podniků ve venkovských oblastech; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, 
Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém zpravidla lidem vždy 
poskytuje dostatečnou a různorodou 
skladbu bezpečných, nutričně bohatých a 
cenově dostupných potravin, avšak 
zdůrazňuje, že zdravotní prospěšnost a 
udržitelnost evropských potravin je třeba 
stále zlepšovat; poukazuje na to, že 
odhadem 11 % populace (49 milionů lidí, 
EU-27) si každý druhý den nemůže dovolit 
kvalitní jídlo a že COVID-19 
pravděpodobně ještě zhorší finanční 
problémy mnoha evropských domácností; 
zdůrazňuje, že potravinová chudoba 
vyžaduje odpovídající politickou reakci; 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi a 
členské státy k tomu, aby považovaly 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
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bezpečnost a blaho všech Evropanů a aby 
zajistily, že pracovní podmínky a 
podmínky sociální ochrany v celém 
potravinovém řetězci EU budou splňovat 
vnitrostátní, unijní a mezinárodní normy 
pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1291
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů; zdůrazňuje význam 
sezónních pracovníků pro dobré 
fungování dodavatelského řetězce a 
vyzývá k tomu, aby pro ně byly zajištěny 
řádné pracovní a životní podmínky; vybízí 
maloobchodní prodejce, aby ve svých 
nákupních postupech převzali 
odpovědnost a dodržovali kritéria 
udržitelnosti (sociální, environmentální a 
ekonomické);

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; připomíná, že v 
EU si 33 milionů lidí nemůže obden 
dovolit kvalitní jídlo; zdůrazňuje, že 
cenová dostupnost potravin musí zůstat v 
politickém programu a musí být 
zohledněna při posuzování zvýšení 
výrobních nákladů v důsledku měnících 
se zemědělských postupů a dopadů na 
ceny potravin; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1293
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
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řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů; vyzývá k přezkumu 
politik a obchodních dohod se třetími 
zeměmi s cílem zabránit dovozu 
konkurenčních produktů, které nesplňují 
evropské normy a poškozují životní 
prostředí a zdraví lidí a zvířat;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1294
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem musí vždy 
poskytovat dostatečnou a různorodou 
skladbu bezpečných, nutričně bohatých, 
zdravých, cenově dostupných a 
udržitelných potravin; je přesvědčen, že 
tento cíl je v souladu se stávajícími 
právními předpisy a nově zavedenými 
kvantitativními cíli EU zakotvenými ve 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategii v oblasti biologické rozmanitosti 
do roku 2030, a zdůrazňuje, že zlepšování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v konečném 
důsledku také zvýší jejich dlouhodobou 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1295
Michal Wiezik, Róża Thun und Hohenstein
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných a cenově dostupných potravin, 
zatímco evropští vědci mají jednomyslně 
za to, že stávající systém intenzifikace 
zemědělství má za následek ztrátu 
biologické rozmanitosti a v této podobě 
není udržitelný; zdůrazňuje, že zlepšování 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost a hospodářskou 
udržitelnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec, všechny 
jeho pracovníky a vysokou přírodní 
hodnotu zemědělské krajiny za strategické 
aktivum pro bezpečnost a blaho všech 
Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1296
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů; vyzývá Komisi a členské 
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státy, aby zajistily, že přechod k 
udržitelným potravinovým systémům bude 
spravedlivou transformací, která bude 
řešit nerovnosti a bude inkluzivní a 
participativní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů a aby podněcovala malé 
výrobce k zachování tradičních receptur a 
uvádění těchto výrobků na trh s cílem 
zabránit nadměrnému využívání silně 
zpracovaných potravin;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1298
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc 
Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Javi López, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi a 
členské státy k tomu, aby považovaly 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů a aby 
zajistily, že pracovní podmínky a 
podmínky sociální ochrany v celém 
potravinovém řetězci EU budou splňovat 
vnitrostátní, unijní a mezinárodní normy 
pro všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1299
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a 
blaho všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že větší počet právních 
předpisů, zejména právních předpisů o 
emisích skleníkových plynů, ohrožuje 
evropský potravinový systém;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1300
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. zdůrazňuje cíl, že evropský 
potravinový systém by měl lidem v 
členských státech vždy poskytovat 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a ekologicky nezávadných 
potravin; domnívá se, že je nutné 
považovat potravinový řetězec za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech občanů v členských státech EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 1301
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 

9. připomíná, že evropský 
zemědělsko-potravinářský a rybolovný 
systém lidem vždy poskytuje dostatečnou a 
různorodou skladbu bezpečných, nutričně 
bohatých, cenově dostupných a 
udržitelných potravin, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců zemědělsko-
potravinářského řetězce v konečném 
důsledku také zvýší jejich odolnost, neboť 
přispívá k využívání surovin evropského 
původu; vybízí Komisi k tomu, aby 



PE680.920v01-00 242/440 AM\1224069CS.docx

CS

všech Evropanů; považovala zemědělsko-potravinářský 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1302
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců zemědělsko-potravinářského 
řetězce v konečném důsledku také zvýší 
jejich odolnost, neboť přispívá k využívání 
surovin evropského původu; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
zemědělsko-potravinářský řetězec a 
všechny jeho pracovníky za strategické 
aktivum pro bezpečnost a blaho všech 
Evropanů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1303
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
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bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, avšak 
že zdravotní prospěšnost a udržitelnost 
evropských potravin je třeba stále 
zlepšovat; zdůrazňuje, že zlepšování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v konečném 
důsledku také zvýší jejich odolnost; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1304
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů, ale zároveň zajistila 
řádnou kontrolu nekalých praktik v tomto 
řetězci;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1305
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi a 
členské státy k tomu, aby považovaly 
zemědělskou půdu, zemědělské know-how, 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1306
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin by mělo zvyšovat jejich 
odolnost, pokud se jim dostane 
odpovídajícího vedení a podpory; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů a 
příslušným způsobem upravila politiky 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1307
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, které 
by měly být v dostatečném množství vždy 
dostupné všem lidem, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin s 
ohledem na jejich životní úroveň a 
tradiční kuchyni, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 



PE680.920v01-00 246/440 AM\1224069CS.docx

CS

všech Evropanů; jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých a cenově 
dostupných potravin, avšak jejich 
zdravotní prospěšnost a udržitelnost se 
musí stále zlepšovat; zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1310
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
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výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost a vytvoří nové 
ekonomické příležitosti; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, pro 
všechny cenově dostupných a udržitelných 
potravin, a zdůrazňuje, že zlepšování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v konečném 
důsledku také zvýší jejich odolnost; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum životní 
prostředí, pro bezpečnost a blaho všech 
Evropanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1312
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
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dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelným způsobem 
vyprodukovaných potravin, a zdůrazňuje, 
že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala zemědělsko-
potravinářský řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelně vyprodukovaných 
potravin, a zdůrazňuje, že zlepšování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v konečném 
důsledku také zvýší jejich odolnost; vybízí 
Komisi k tomu, aby považovala 
zemědělsko-potravinářský řetězec a 
všechny jeho pracovníky za strategické 
aktivum pro bezpečnost a blaho všech 
Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1314
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
zemědělsko-potravinářský a rybolovný 
systém lidem vždy poskytuje dostatečnou a 
různorodou skladbu bezpečných, nutričně 
bohatých, cenově dostupných a 
udržitelných potravin, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1315
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi k 
tomu, aby považovala potravinový řetězec 
a všechny jeho pracovníky za strategické 
aktivum pro bezpečnost a blaho všech 
Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém by měl lidem vždy 
poskytovat dostatečnou a různorodou 
skladbu bezpečných, nutričně bohatých, 
cenově dostupných a udržitelných potravin, 
a zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1316
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Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
zemědělsko-potravinářský a rybolovný 
systém lidem vždy poskytuje dostatečnou a 
různorodou skladbu bezpečných, nutričně 
bohatých, cenově dostupných a 
udržitelných potravin, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1317
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, César Luena, Javi 
López, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a 
blaho všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém obecně lidem 
poskytuje dostatečnou a různorodou 
skladbu bezpečných a nutričně bohatých 
potravin; poukazuje však na to, že podle 
odhadů 11 % populace (49 milionů lidí, 
EU-27) si každý druhý den nemůže dovolit 
kvalitní jídlo a že COVID-19 
pravděpodobně ještě zhorší finanční 
problémy mnoha evropských domácností; 
zdůrazňuje, že potravinová chudoba 
vyžaduje odpovídající politickou reakci;



AM\1224069CS.docx 251/440 PE680.920v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých, cenově 
dostupných a udržitelných potravin, a 
zdůrazňuje, že zlepšování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti 
výrobců potravin v konečném důsledku 
také zvýší jejich odolnost; vybízí Komisi 
k tomu, aby považovala potravinový 
řetězec a všechny jeho pracovníky za 
strategické aktivum pro bezpečnost a blaho 
všech Evropanů;

9. připomíná, že evropský 
potravinový systém lidem vždy poskytuje 
dostatečnou a různorodou skladbu 
bezpečných, nutričně bohatých a cenově 
dostupných potravin, a zdůrazňuje, že 
zlepšování ekonomické, environmentální a 
sociální udržitelnosti výrobců potravin 
v konečném důsledku také zvýší jejich 
odolnost; vybízí Komisi k tomu, aby 
považovala potravinový řetězec a všechny 
jeho pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1319
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že sociální rozměr musí 
být plně začleněn do všech budoucích 
iniciativ strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ spolu s hospodářským a 
environmentálním rozměrem, aby bylo 
dosaženo tolik potřebné soudržnosti 
politik ve prospěch udržitelného rozvoje; 
trvá na tom, že mezi kritéria udržitelnosti 
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by mělo být zahrnuto zlepšení pracovních 
podmínek, kolektivní vyjednávání, 
sociální ochrana, investice do veřejných 
služeb, inkluzivní správa věcí veřejných a 
spravedlivé zdanění; to by přispělo k 
tomu, aby naše systémy výroby a spotřeby 
byly v dlouhodobém horizontu 
spravedlivější a udržitelnější, a rovněž by 
to přispělo k provádění Agendy OSN 
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 1320
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že pro mnoho 
rostoucích ekonomik, včetně Číny, je 
obtížné zajistit občanům bezpečné a 
vysoce kvalitní potraviny v dostatečném 
množství; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
evropské zemědělské odvětví má zásadní 
strategickou hodnotu; vyjadřuje své 
znepokojení nad rostoucím počtem 
právních předpisů, zejména právních 
předpisů týkajících se emisí skleníkových 
plynů, v důsledku čehož je mimořádně 
obtížné poskytovat bezpečné, spolehlivé a 
vysoce kvalitní potraviny občanům v 
Evropské unii i mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 1321
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi 
Katainen, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že očekávání občanů se 
vyvíjejí a způsobují významné změny na 
trhu s potravinami, což vede k rostoucí 
poptávce po místních potravinách; 
zdůrazňuje význam místně 
vyprodukovaných potravin, příležitostí, 
které nabízejí našim zemědělcům, a 
významný pozitivní přínos, který to může 
přinést našemu životnímu prostředí; vybízí 
proto Evropskou komisi a členské státy, 
aby aktivně podporovaly rozvoj místních 
potravinových strategií spolu s 
iniciativami v oblasti krátkých 
dodavatelských řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1322
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vítá záměr Evropské komise 
navrhnout nouzový plán pro řešení 
potravinových krizí tím, že posoudí 
zkušenosti získané během pandemie 
COVID-19 a zahrne harmonizovaná 
opatření k zajištění řádného fungování 
vnitřního trhu; domnívá se, že podpora 
územních potravinových projektů, které 
stimulují rozvoj krátkých potravinových 
řetězců v členských státech, může pomoci 
těmto krizím čelit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1323
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá v tomto ohledu Komisi a 
členské státy, aby zajistily stejné normy 
pro výrobky a produkci a účinné kontroly 
zemědělských výrobků dovážených ze 
třetích zemí s cílem zajistit rovné 
podmínky pro evropskou produkci 
potravin a vysokou úroveň ochrany, a 
zdůrazňuje, že celkovým cílem musí být 
dodávky vysoce kvalitních 
potravinářských výrobků od zemědělců z 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1324
Sarah Wiener, Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam tradičních 
činností v regionální a místní produkci 
potravin a bohatou kulturní rozmanitost, 
která z ní vyplývá; připomíná, že 
zachování znalostí tradičních činností v 
oblasti produkce potravin a předávání 
znalostí o nich by mělo být podporováno 
také jako horizontální součást strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, například 
tím, že bude lépe začleňován do 
participativních programů výzkumu a 
vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1325
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
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Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, César Luena, Javi López, Nicolás González 
Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris 
Papadakis, Clara Aguilera, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že zvýšení 
hospodářské, environmentální a sociální 
udržitelnosti výrobců potravin v 
konečném důsledku zvýší jejich odolnost; 
vybízí Komisi k tomu, aby považovala 
potravinový řetězec a všechny jeho 
pracovníky za strategické aktivum pro 
bezpečnost a blaho všech Evropanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1326
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 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že zemědělsko-
potravinářské odvětví podporuje nejen 
zemědělce, ale i prvotní a navazující 
podniky, zajišťuje a vytváří pracovní 
místa a je páteří celého potravinářského 
odvětví; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
zachování kulturní krajiny je hnací silou 
aktivních venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
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Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že snížení 
environmentálního tlaku a množství 
obalových materiálů nesmí vést ke snížení 
hygienických norem pro spotřebitele při 
nákupu volně ložených čerstvých potravin 
(např. ovoce a zeleniny)1a;
_________________
1a Pokud by spotřebitelé neměli možnost 
hygienicky nakupovat čerstvé ovoce a 
čerstvou zeleninu, budou nakupovat 
zpracované potraviny. To vyvolává velké 
obavy supermarketů v některých 
členských státech, zejména během 
pandemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1328
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že vhodný právní 
rámec pro nové šlechtitelské postupy 
založené na vědeckém rámci by mohl 
významně přispět k dosažení ambiciózních 
cílů v oblasti životního prostředí a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1329
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
strategii na podporu místních 
hodnotových řetězců jako klíčového prvku 
pro dosažení navrhovaných cílů; 
zdůrazňuje, že drobné zemědělství a malé 
a střední podniky vyžadují další podporu 
pro realizaci navrhovaných cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a 
spolehlivé právní rámce pro odvětví 
rybolovu a akvakultury by měly 
poskytnout základ pro lepší ochranná 
opatření, jejichž prostřednictvím se zvýší 
úrovně populací ryb, a větší jistotu 
ohledně využívání prostoru a licencí 
v akvakultuře, což umožní větší 
předvídatelnost pro investice; zdůrazňuje, 
že dobré mechanismy sledovatelnosti a 
přísné normy udržitelnosti pro všechny 
produkty prodávané na trzích EU mají 
zásadní význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného 
rozvoje;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto



PE680.920v01-00 258/440 AM\1224069CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; 
podporuje strategické řízení, které 
zahrnuje na jedné straně posilování 
povědomí provozovatelů o vytváření 
podmínek pro nový způsob nakládání s 
odpady jak na moři, tak v přístavech, a na 
druhé straně rozvoj projektů, které mohou 
podpořit sběr mořského odpadu 
provozovateli v odvětví rybolovu a které 
uznají strategickou roli, již tito 
provozovatelé již hrají a mohou dále hrát 
při čištění moří. Iniciativy podpoří 
strategie zaměřené na zlepšení 
ekonomických podmínek producentů 
prostřednictvím politik na podporu, 
ochranu a zvyšování hodnoty produkce 
ryb, aby provozovatelé mohli podporovat 
politiky v oblasti životního prostředí. 
Uznání ekologických produktů by se 
mohlo stát cenným přínosem pro 
udržitelný růst;

Or. it

Pozměňovací návrh 1332
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; 
podporuje strategické řízení, které 
zahrnuje na jedné straně posilování 
povědomí provozovatelů o vytváření 
podmínek pro nový způsob nakládání s 
odpady jak na moři, tak v přístavech, a na 
druhé straně rozvoj projektů, které mohou 
podpořit sběr mořského odpadu rybáři a 
které uznají strategickou roli, již tito 
rybáři již hrají a mohou dále hrát při 
čištění moří. Iniciativy podpoří strategie 
zaměřené na zlepšení ekonomických 
podmínek rybářů prostřednictvím politik 
na podporu, ochranu a zvyšování hodnoty 
produkce ryb, aby mohli podporovat 
politiky v oblasti životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 1333
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; 
rozvoj projektů, které mohou podpořit 
sběr mořského odpadu provozovateli v 
odvětví rybolovu a které uznají 
strategickou roli, již tito provozovatelé již 
hrají a mohou dále hrát při čištění moří. 
Iniciativy podpoří strategie zaměřené na 
zlepšení ekonomických podmínek 
producentů prostřednictvím politik na 
podporu, ochranu a zvyšování hodnoty 
produkce ryb, aby provozovatelé mohli 
podporovat politiky v oblasti životního 
prostředí. Uznání ekologických produktů 
by se mohlo stát cenným přínosem pro 
udržitelný růst;

Or. it

Pozměňovací návrh 1334
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 

10. zdůrazňuje, že jsou nezbytné 
robustní a spolehlivé právní rámce pro 
odvětví rybolovu a akvakultury, které 
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lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

poskytnou základ pro lepší ochranná 
opatření, jejichž prostřednictvím se zvýší 
úrovně populací ryb; zdůrazňuje, že je 
třeba přejít od rybolovu náročného na 
palivo, neselektivně a destruktivního, jako 
je rybolov při dně, k rybolovu s nízkým 
dopadem; zdůrazňuje, že všechny 
populace ryb, které jsou komerčně 
využívány, musí být obnoveny na 
udržitelnou úroveň, kde se mohou 
bezpečně rozmnožovat s přebytkem, který 
lze odlovit; vyjadřuje politování nad tím, 
že strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
podporuje spotřebu ryb a mořských plodů 
jako nízkouhlíkovou a udržitelnou 
alternativu suchozemského zemědělství, 
aniž by zavedla stejné normy pro dobré 
životní podmínky chovaných ryb a aniž by 
zohledňovala škodlivé dopady různých 
odvětví rybolovu a akvakultury na životní 
prostředí; vyzývá k přechodu odvětví 
akvakultury EU na udržitelnou produkci s 
nízkým dopadem a k rozvoji norem pro 
dobré životní podmínky chovaných ryb, 
aby bylo dosaženo cílů Zelené dohody a 
cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1335
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Agnès Evren, 
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření a zdraví zvířat, 
jejichž prostřednictvím se zvýší úrovně 
populací ryb, a větší jistotu ohledně 
využívání prostoru a licencí v akvakultuře, 
což umožní větší předvídatelnost pro 
investice; zdůrazňuje, že dobré 
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sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

mechanismy sledovatelnosti a přísné 
normy udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje význam jasného označování 
původu se zaměřením na mléko, mléko a 
maso jako složku i ve zpracovaných 
potravinách, neboť spotřebitel to jasně 
požaduje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1336
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí pro všechna použití 
člověkem, včetně akvakultury a také 
chráněných mořských oblastí, což umožní 
větší předvídatelnost pro investice, aniž by 
to oslabovalo právní předpisy v oblasti 
životního prostředí; zdůrazňuje, že dobré 
mechanismy sledovatelnosti, včetně 
sledovatelnosti původu a způsobu 
označování produktů a přísné normy 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek ryb pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
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Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1337
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného 
rozvoje; za tímto účelem zdůrazňuje 
význam nových technologií pro vývoj 
přesných systémů sledovatelnosti, jako 
jsou decentralizované systémy 
blockchainu;

Or. es

Pozměňovací návrh 1338
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury, v souladu s aktualizovanými 
strategickými pokyny pro udržitelný rozvoj 
akvakultury v EU, by měly poskytnout 
základ pro lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
veterinárních léčivých přípravků včetně 
antibiotik, prostoru a licencí v akvakultuře, 
což umožní větší předvídatelnost pro 
investice; zdůrazňuje, že dobré 
mechanismy sledovatelnosti a přísné 
normy udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek zvířat pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1339
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje význam mořské a sladkovodní 
akvakultury pro udržitelnou produkci 
potravin; zdůrazňuje, že dobré 
mechanismy sledovatelnosti a přísné 
normy udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
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Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1340
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury, důsledně aplikující princip 
předběžné opatrnosti, by měly poskytnout 
základ pro lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1341
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a 
spolehlivé právní rámce pro odvětví 
rybolovu a akvakultury by měly poskytnout 
základ pro lepší ochranná opatření, jejichž 

10. zdůrazňuje nutnost posílit právní 
rámce pro odvětví rybolovu a akvakultury 
s cílem zajistit lepší ochranná opatření, 
jejichž prostřednictvím se zvýší úrovně 
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prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

populací ryb, a větší jistotu ohledně 
využívání prostoru a licencí v akvakultuře, 
což umožní větší předvídatelnost pro 
investice; zdůrazňuje, že dobré 
mechanismy sledovatelnosti a přísné 
normy udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU, včetně těch 
dovážených ze zemí mimo EU, mají 
zásadní význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření a zdraví zvířat, 
jejichž prostřednictvím se zvýší úrovně 
populací ryb, a větší jistotu ohledně 
využívání prostoru a licencí v akvakultuře, 
což umožní větší předvídatelnost pro 
investice; zdůrazňuje, že dobré 
mechanismy sledovatelnosti a přísné 
normy udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. es

Pozměňovací návrh 1343
Petros Kokkalis
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a označování a přísné 
normy udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 
Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné normy 
udržitelnosti pro všechny produkty 
prodávané na trzích EU mají zásadní 
význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví a různé orgány a na dosažení cílů 

10. zdůrazňuje, že robustní a spolehlivé 
právní rámce pro odvětví rybolovu a 
akvakultury by měly poskytnout základ pro 
lepší ochranná opatření, jejichž 
prostřednictvím se zvýší úrovně populací 
ryb, a větší jistotu ohledně využívání 
prostoru a licencí v akvakultuře, což 
umožní větší předvídatelnost pro investice; 
zdůrazňuje, že dobré mechanismy 
sledovatelnosti a přísné pokyny na 
ochranu životního prostředí pro všechny 
produkty prodávané na trzích EU mají 
zásadní význam s ohledem na zajištění 
transparentnosti pro spotřebitele, samotné 
odvětví, stejně jako opatření šetrná k 
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Zelené dohody a cílů udržitelného rozvoje; životnímu prostředí v odvětví rybolovu a 
akvakultury;

Or. de

Pozměňovací návrh 1345
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá závazek Evropské komise 
urychlit udržitelnou produkci ryb a 
mořských plodů; se znepokojením se však 
domnívá, že pomalý postup způsobil, že 
66 % mořského prostředí bylo změněno 
vlivem lidské činnosti1a a 34,2 % lovených 
rybích populací se dostalo na neudržitelné 
úrovně1b; naléhavě proto vyzývá Komisi, 
aby bez zbytečného odkladu přijala právně 
závazná opatření, k nimž se zavázala v 
rámci mořských lokalit sítě Natura 2000 v 
souladu se směrnicemi EU o ptácích a o 
ochraně přírodních stanovišť, a aby 
současně uplatňovala nulovou toleranci v 
boji proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu (NNN);
_________________
1a IPBES (2019), Globální hodnotící 
zpráva o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách vydaná 
Mezivládní vědecko-politickou platformou 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby, 
https://ipbes.net/global-assessment.
1b FAO (2020), The State of World 
Fisheries and Aquaculture (Stav 
světového rybolovu a akvakultury), 
http://www.fao.org/publications/sofia/202
0/en/

Or. en
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Pozměňovací návrh 1346
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že je důležité zvýšit 
sledovatelnost v zemědělsko-
potravinářském odvětví a nápojovém 
odvětví, od výroby po maloobchod a 
spotřebu, zajistit spotřebitelům bezpečné, 
zdravé, vysoce kvalitní a udržitelné 
produkty a umožnit jim, aby 
prostřednictvím transparentních, 
aktuálních a srozumitelných informací 
mohli činit informovaná a zdravá výživová 
rozhodnutí s nízkým dopadem; vyzývá 
Komisi, aby prováděla posouzení dopadů 
a včas navrhovala opatření pro činnost 
Unie, mimo jiné prostřednictvím revize 
příslušných právních předpisů EU, za 
účelem odstranění nedostatků a zlepšení 
požadavků na sledovatelnost 
zemědělských produktů, produktů 
rybolovu a akvakultury na jednotném 
trhu, ať už jsou zde vyráběny, 
zpracovávány nebo sem dováženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1347
Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10 a. vítá důraz, který strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ klade na 
zajištění dobrých životních podmínek 
hospodářských zvířat; zdůrazňuje význam 
tohoto tématu jak z hlediska kvality 
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potravin, tak vlivu na rozhodování 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby navrhla 
opatření, která povedou k dalšímu 
zlepšování životních podmínek 
hospodářských zvířat, a to zejména v 
intenzivních chovech a v rámci činností, 
při nichž jsou zvířata vystavena 
zvýšenému stresu, jako jsou přeprava či 
porážka; domnívá se, že přeshraniční 
přeprava živých hospodářských zvířat 
uvnitř EU a z EU do třetích zemí by měla 
být omezena tak, aby nezpůsobovala těmto 
zvířatům útrapy a zvýšený stres;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1348
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Adrián Vázquez Lázara, 
Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje přínos rybolovu ve 
stojatých sladkých vodách s jeho 
tradičními postupy hospodaření k 
dosažení cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a související strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že obhospodařované vodní 
plochy poskytují stanoviště vzácným 
druhům, pozitivně přispívají ke klimatu a 
zásobám vody, slouží jako propad živin a 
zadržování sedimentů a přispívají k 
udržitelné produkci regionálních 
potravin; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby v příslušných opatřeních a 
programech zohlednily rybolov ve 
stojatých sladkých vodách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
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Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Grace O'Sullivan, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že průmyslový chov 
ryb má závažné dopady na zdraví a dobré 
životní podmínky ryb, jakož i na životní 
prostředí; připomíná, že nezákonný, 
nehlášený a neregulovaný (NNN) rybolov 
oslabuje stávající rámce na úkor 
biologické rozmanitosti a spotřebitelů; 
konstatuje, že umožnění růstu rybích 
populací by mělo být v zájmu obnovy 
biologické rozmanitosti, nikoli zvyšování 
lidské spotřeby ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá rozvoj řas jako alternativní 
bílkoviny pro lidskou spotřebu a 
konstatuje, že by mohly být rovněž využity 
k nahrazení rybí mouky a rybího oleje v 
krmivech pro zvířata; zdůrazňuje, že 
používání ulovených volně žijících 
pelagických ryb ke krmení ryb chovaných 
v systémech akvakultury je neudržitelné a 
že jsou zapotřebí alternativní bílkoviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1351
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Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. požaduje, aby Rada Evropské unie 
aktivně zveřejňovala veškeré dokumenty 
týkající se přijímání nařízení o TAC, a to v 
souladu s doporučením evropského 
veřejného ochránce práv ve věci 
640/2019/FP;

Or. en

Pozměňovací návrh 1352
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k podpoře opatření 
umožňujících zpracování surovin co 
nejblíže jejich místu původu, což 
významně snižuje uhlíkovou stopu a 
zajišťuje lepší sledovatelnost potravin;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1353
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vzhledem k tomu, že jen v EU 
zanechalo neudržitelné a intenzivní 
zemědělství a rybolov pouze 23 % 
chráněných druhů a 16 % chráněných 
stanovišť ve stavu dobré ochrany1a; 
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připomíná rovněž, že v posledních 25 
letech utrpěli ptáci výrazný pokles, a to 
bez známky obnovení; naléhavě proto 
vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že 
se strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
stane součástí řešení problému biologické 
rozmanitosti a ekosystémové krize tím, že 
bez zbytečného odkladu aktualizuje a 
rozšíří přílohy směrnice o ptácích a 
směrnice o stanovištích;
_________________
1a BirdLife Europe (2019), The EU 
Biodiversity Strategy to 2030 (Strategie 
EU v oblasti biologické rozmanitost do 
roku 2030), 
https://www.birdlife.org/sites/default/files/
attachments/birdlife_position_biodiversity
_web_01.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby podpořila 
přechod k rybolovu s nízkým dopadem, 
včetně zákazu destruktivních rybolovných 
postupů, nestandardních lovných zařízení 
a vedlejších úlovků citlivých druhů; 
vyzývá Komisi, aby zakázala rybolov 
pomocí zařízení pro rybolov při dně a 
dalších průmyslových a destruktivních 
činností v chráněných mořských 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1355
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
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Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, 
Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že ryby jsou vnímající 
bytosti a měly by být ušetřeny zbytečného 
utrpení; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby přijaly opatření k vypracování a 
zavedení metod odlovu, vykládky, 
přepravy a porážky ryb s cílem snížit stres 
a zlepšit kvalitu ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 1356
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 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. konstatuje, že právní předpisy EU 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat se v současné době nevztahují na 
mořské bezobratlé živočichy, zatímco 
několik třetích zemí tato zvířata zahrnulo 
do svých právních předpisů o dobrých 
životních podmínkách zvířat; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby přijaly 
opatření ke zlepšení životních podmínek 
mořských živočichů, jako jsou krabi a 
humři, tím, že tato zvířata zahrnou do 
svých právních předpisů o dobrých 
životních podmínkách zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
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Mick Wallace, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. vyzývá k ukončení všech 
škodlivých dotací na rybolov v ENRF, 
včetně dotací na zvýšení kapacity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1358
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. odsuzuje nesplnění lhůty 
stanovené ve společné rybářské politice do 
roku 2020 pro ukončení nadměrného 
rybolovu a stanovení omezení odlovu, 
která jsou udržitelná a udržují 
dlouhodobě rybí populace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 

vypouští se
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člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí 
narušování stanovišť volně žijících zvířat, 
nedovolené obchodování s volně žijícími 
živočichy a naše současné systémy 
produkce potravin; zdůrazňuje, že dozor, 
sledování a oznamování zoonotických 
onemocnění nejsou v EU harmonizovány, 
což přispívá k výrazně nedostatečnému 
podávání zpráv, a vyzývá k harmonizaci 
konkrétních cílů a shromažďování údajů 
o zoonotických onemocněních na úrovni 
EU, což umožní posoudit trendy a zdroje 
původců zoonotických onemocnění, 
antimikrobiální rezistence a propuknutí 
onemocnění v potravinách v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
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Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
upozorňuje na skutečnost, že pracovníci v 
potravinovém řetězci jsou vystaveni riziku 
onemocnění, která jsou rezistentní vůči 
antimikrobiálním látkám; zdůrazňuje, že 
je třeba přijmout vhodná opatření k 
omezení tohoto závažného ohrožení zdraví 
při práci a k minimalizaci jeho možného 
dopadu na zdraví zaměstnanců; vyzývá 
Komisi a vnitrostátní regulační agentury, 
aby uznaly patogeny rezistentní vůči 
antimikrobiálním látkám jako 
onemocnění související s prací;

Or. en

Pozměňovací návrh 1362
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
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zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
zdůrazňuje, že intenzivní systémy 
živočišné produkce, které zahrnují 
omezení pohybu tisíců zvířat podobného 
genotypu v těsné blízkosti za chronicky 
stresových podmínek, mohou významně 
ohrožovat dobré životní podmínky zvířat a 
zvyšovat jejich náchylnost k infekčním 
nákazám, což vytváří podmínky pro výskyt 
a šíření zoonotických onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka, 
COVID-19 a nový kmen chřipky A 
(H1N1), které ještě zhoršují klimatická 
změna způsobená člověkem, zhoršování 
kvality životního prostředí, změny ve 
využití půdy, úbytek biologické 
rozmanitosti a přírodních stanovišť a 
uznává, že současné průmyslové způsoby 
produkce potravin, a zejména průmyslová 
živočišná výroba, s velkým počtem 
geneticky podobných zvířat chovaných v 
uzavřených prostorách a za podmínek, 
které způsobují vysokou úroveň stresu a 
špatné životní podmínky a způsobují, že 
zvířata jsou více náchylná k patogenům a 
přenosu virových infekcí, přispívají k 
tomuto zhoršování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1364
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1),  které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin, 
které jsou méně inovativní a nedodržují 
správné postupy v oblasti hygieny a 
biologické bezpečnosti, dále dovoz 
zemědělsko-potravinářských produktů z 
třetích zemí, které nesplňují stejně vysoké 
standardy, pokud jde o kvalitu, bezpečnost 
a ohled k životnímu prostředí a lidským 
právům, jaké jsou požadovány od 
produkce EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 1365
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
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zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin, 
dále dovoz zemědělsko-potravinářských 
produktů z třetích zemí, které nesplňují 
stejně vysoké standardy, pokud jde o 
kvalitu, bezpečnost, ohled k životnímu 
prostředí, pracovním a lidským právům, 
jaké jsou požadovány od produkce EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 1366
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
zdůrazňuje, že zoonotická onemocnění 
představují více než 70 % všech nově se 
objevujících nebo opětovně se 
objevujících nákaz, a zdůrazňuje, že je 
třeba poskytnout dodatečnou podporu pro 
výzkum a vývoj očkovacích látek proti 
zoonotickým onemocněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
dovoz zemědělsko-potravinářských 
produktů z třetích zemí, které nesplňují 
stejně vysoké standardy, pokud jde o 
kvalitu, bezpečnost, ohled k životnímu 
prostředí a lidským právům, jaké jsou 
požadovány od produkce EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 1368
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1) i nemoci, které se 
na člověka nepřenášejí, jako je africký 
mor prasat; konstatuje, že šíření těchto 
onemocnění souvisí také s klimatickou 
změnou způsobenou člověkem, úbytkem 
biologické rozmanitosti, zhoršováním 
kvality životního prostředí a našimi 
současnými systémy produkce potravin;

Or. bg
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Pozměňovací návrh 1369
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Sophia in 't Veld, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby v tomto 
ohledu urychlily přechod od škodlivých 
zemědělských postupů a neudržitelného 
využívání volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
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uznává, že připravenost na nákazy 
(diagnóza, prevence, léčba) je a byla 
klíčová pro omezení nově vznikajících 
hrozeb pro lidi i zvířata;

Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
doporučuje užší spolupráci mezi 
akademickou obcí a orgány odpovědnými 
za nalezení řešení pro boj proti těmto 
onemocněním;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1372
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 

11. vyjadřuje hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se mohou 
přenášet přenášeny ze zvířat na člověka 
(antropozoonózy), jako je například Q-
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kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

horečka a nový kmen chřipky A (H1N1);

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění; vyzývá k lepšímu řízení 
veterinárních prevence a prosazování 
vysokých standardů v oblasti zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, a to i 
ve spolupráci s obchodními partnery, 
zejména pokud jde o očkování a prevenci 
antimikrobiální rezistence, aby se 
zabránilo šíření zoonotických 
onemocnění; zdůrazňuje, že model EU v 
oblasti zdraví zvířat a související systém 
produkce potravin musí i nadále 
reprezentovat osvědčené postupy na 
celosvětové úrovni;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1374
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 

11. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
výskytu zoonotických onemocnění, která 
se přenášejí ze zvířat na člověka 
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člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

(antropozoonózy), jako je například Q-
horečka, ptačí chřipka a nový kmen 
chřipky A (H1N1);

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1);

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, salmonela, 
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kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

campylobacter, lidský patogen E. coli, 
yersinia, listeria monocytogenes, ptačí 
chřipka a nový kmen chřipky A (H1N1), 
které ještě zhoršují klimatická změna 
způsobená člověkem, antimikrobiální 
rezistence, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1377
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna, tlak na 
biologickou rozmanitost a zhoršování 
kvality životního prostředí; uznává, že 
připravenost na nákazy, tj. dostupnost 
metod diagnostiky, prevence a léčby, je 
klíčová pro zvládnutí nově vznikajících 
hrozeb pro lidské zdraví a zdraví zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1378
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
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ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, jako je například Q-horečka, 
ptačí chřipka a nový kmen chřipky A 
(H1N1), a uznává úsilí evropského odvětví 
živočišné výroby při uplatňování přísných 
bezpečnostních protokolů s cílem 
předcházet chorobám;  vyjadřuje své 
zděšení nad neoprávněnou kampaní 
diskreditace a obtěžování, které utrpělo 
odvětví živočišné výroby v Unii navzdory 
uznání jejích produktů na mezinárodních 
trzích;

Or. es

Pozměňovací návrh 1379
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, 
Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin; 
připomíná, že 70 % nově se objevujících 
nákaz a pandemií je podle IPBES 
živočišného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1380
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vzhledem k tomu, že zoonózy vždy 
existovaly, a tedy i přenos patogenů ze 
zvířat na člověka, jako jsou Q-horečka, 
ptačí chřipka a nový kmen chřipky A 
(H1N1), vyzývá k podpoře výzkumných 
projektů, které přispívají k vývoj účinných 
protistrategií;

Or. de

Pozměňovací návrh 1381
Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1) a jiné, a rovněž 
nezoonotická onemocnění, například 
africký mor prasat, které ještě zhoršují 
klimatická změna způsobená člověkem, 
úbytek biologické rozmanitosti, zhoršování 
kvality životního prostředí a naše současné 
systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
systémy produkce potravin, které jsou 
méně inovativní a nedodržují správné 
postupy v oblasti hygieny a biologické 
bezpečnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 1383
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu onemocnění, která se 
přenášejí ze zvířat na člověka, což ještě 
zhoršuje klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1384
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí, a 
vybízí Komisi, aby na celosvětové úrovni 
prosazovala vysokou úroveň biologické 
bezpečnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1385
Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění; vyzývá k lepšímu řízení 
veterinární prevence a prosazování 
vysokých standardů v oblasti zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, a to i 
ve spolupráci s obchodními partnery, aby 
se zabránilo šíření zoonotických 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka, což ještě zhoršuje klimatická 
změna způsobená člověkem, úbytek 
biologické rozmanitosti, zhoršování kvality 
životního prostředí a naše současné 
systémy produkce potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1387
Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1); vyzývá k lepšímu 
řízení veterinární prevence a prosazování 
vysokých standardů v oblasti zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, a to i 
ve spolupráci s obchodními partnery, aby 
se zabránilo šíření zoonotických 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1388
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například COVID-19, Q-horečka, ptačí 
chřipka a nový kmen chřipky A (H1N1), 
které ještě zhoršují expanze lidské 
činnosti, klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), a vyzývá Komisi, 
aby dále prosazovala provádění předpisů o 
biologické bezpečnosti zemědělských 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1390
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Nicolás González Casares, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Javi López

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně čím dál častějšího výskytu 
zoonotických onemocnění, která se 
přenášejí ze zvířat na člověka 
(antropozoonózy), jako je například Q-
horečka, ptačí chřipka a nový kmen 
chřipky A (H1N1), které ještě zhoršují 
klimatická změna způsobená člověkem, 
úbytek biologické rozmanitosti, zhoršování 
kvality životního prostředí a naše současné 
systémy produkce a spotřeby potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1391
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu infekčních onemocnění, 
která představují velkou hrozbu pro zdraví 
hospodářských zvířat a v mnoha 
případech (zoonotická onemocnění) 
představují hrozbu přenosu na lidskou 
populaci, která je kvůli svému 
současnému způsobu života extrémně 
náchylná ke sdílení nových patogenů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1392
Veronika Vrecionová

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), úbytek 
biologické rozmanitosti, zhoršování kvality 
životního prostředí a naše současné 
systémy produkce potravin;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1393
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka, nový 
kmen chřipky A (H1N1) a nově SARS-
CoV-2, které ještě zhoršují klimatická 
změna způsobená člověkem, úbytek 
biologické rozmanitosti, zhoršování kvality 
životního prostředí a naše současné 
systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které kromě 
jiných příčin ještě zhoršují klimatická 
změna způsobená člověkem, úbytek 
biologické rozmanitosti, zhoršování kvality 
životního prostředí a naše současné 
systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1395
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které mohou 
souviset i s klimatickou změnou 
způsobenou člověkem, úbytkem 
biologické rozmanitosti, zhoršováním 
kvality životního prostředí a našimi 
současnými systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
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ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
odlesňování, zhoršování kvality životního 
prostředí a naše současné systémy 
produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1397
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), jejichž 
odhalování, prevence a šíření by měly být 
prioritou potravinové bezpečnosti a 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
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, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
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ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat 
na člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a 
nový kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění; vyzývá k lepšímu řízení 
veterinární prevence a prosazování 
vysokých standardů v oblasti zdraví zvířat 
a dobrých životních podmínek zvířat, a to i 
ve spolupráci s obchodními partnery, aby 
se zabránilo šíření zoonotických 
onemocnění, a k prosazování podpoře 
vysoké úrovni biologické bezpečnosti 
vyvíjené v EU jako osvědčeného postupu 
na celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně zoonotických onemocnění, která 
se přenášejí ze zvířat na člověka 
(antropozoonózy), jako je například Q-
horečka, ptačí chřipka a nový kmen 
chřipky A (H1N1), které ještě zhoršují 
zrychlování obchodu mezi světovými 
regiony, klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti 
a zhoršování kvality životního prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1400
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Norbert Lins, Marlene Mortler, Michaela 
Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
průmyslové systémy produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (H1N1), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, úbytek biologické rozmanitosti, 
zhoršování kvality životního prostředí a 
naše současné systémy produkce potravin;

11. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
ohledně výskytu zoonotických 
onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na 
člověka (antropozoonózy), jako je 
například Q-horečka, ptačí chřipka a nový 
kmen chřipky A (HINI), které ještě 
zhoršují klimatická změna způsobená 
člověkem, změna ekosystémů, zhoršování 
kvality životního prostředí a některé 
současné systémy produkce potravin;

Or. it

Pozměňovací návrh 1402
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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přestaly podporovat politiky podporující 
praktiky a procesy, jako je zabírání půdy a 
koncentrace půdy, které jsou široce 
rozšířené v celé Evropě a které byly 
označeny za hlavní překážku pro to, aby 
mladí zemědělci vstupovali do 
zemědělství; v této souvislosti žádá, aby 
byla zřízeno středisko pro sledování půdy 
s cílem posílit ochranu a zachování půdy 
a monitorovat transakce s půdou, zejména 
získávání vlastnických podílů, a 
zaznamenávat ceny půdy a tržní chování, 
změny ve využívání půdy a ztráty 
zemědělské půdy a trendy úrodnosti půdy 
a eroze půdy; žádá Komisi, aby 
monitorovala všechny příslušné oblasti 
politiky, jako je zemědělství, energetika, 
životní prostředí, regionální rozvoj, 
mobilita, finance a investice, s cílem 
posoudit, zda podporují zachování 
zemědělské půdy nebo ji ovlivňují a zda 
ovlivňují procesy koncentrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Simona Bonafè, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá důraz kladený na potřebu 
omezit používání antibiotik v chovu 
hospodářských zvířat a zdůrazňuje, že 
iniciativy EU v této oblasti by měly 
přijmout přístup „jedno zdraví“, který 
uznává vzájemnou závislost mezi zdravím 
a dobrými životními podmínkami lidí, 
zvířat a planety; vyzývá k zajištění 
rovnocenných norem pro produkty 
živočišného původu dovážených do EU, 
jaké jsou normy stanovené v nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích; 
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poukazuje na to, že v rámci revize 
nařízení o doplňkových látkách je třeba 
zabývat se látkami, které v současnosti 
nejsou klasifikovány jako antibiotika, jako 
jsou například kokcidiostatika, které 
mohou být v živočišném zemědělství ve 
vysokém množství používány k 
preventivnímu použití, a tím kompenzovat 
špatné postupy chovu zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1404
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá důraz kladený na potřebu 
omezit používání antibiotik v chovu 
hospodářských zvířat a zdůrazňuje, že 
iniciativy EU v této oblasti by měly 
přijmout přístup „jedno zdraví“, který 
uznává vzájemnou závislost mezi zdravím 
a dobrými životními podmínkami lidí, 
zvířat a planety; vyzývá k zajištění 
rovnocenných norem pro produkty 
živočišného původu dovážených do EU, 
jaké jsou normy stanovené v nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1405
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia 
Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



AM\1224069CS.docx 301/440 PE680.920v01-00

CS

11a. konstatuje, že ohniska nákaz zvířat 
mají katastrofální důsledky pro zdraví a 
dobré životní podmínky zvířat, zemědělců 
a místních obyvatel; zdůrazňuje, že vždy 
musí být prosazováno lidské zdraví a 
zdraví zvířat a že je v tomto ohledu 
nezbytné drastické snížení intenzivního 
chovu hospodářských zvířat a množství 
zvířat chovaných v EU pro zemědělské 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 1406
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
z nárůstu počtu dovezených chorob nebo 
invazivních druhů, které ohrožují celá 
odvětví evropského zemědělství, jako je 
Xyllela fastidiosa, kůrovec, sršeň asijská, 
vroubenka americká nebo kněžice 
mramorovaná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1407
Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. uznává význam zdraví rostlin pro 
udržitelné systémy produkce potravin a 
poukazuje na to, že je třeba zvýšit 
informovanost veřejnosti a zajistit 
odpovídající odbornou přípravu, která by 
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zdůrazňovala preventivní přístupy k řešení 
škodlivých organismů a chorob;

Or. en

Pozměňovací návrh 1408
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá k větší harmonizaci 
právního rámce pro chov zvířat v EU a k 
využívání ukazatelů dobrých životních 
podmínek zvířat založených na vědeckých 
poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1409
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že společné 
organizace trhu by se měly zabývat nejen 
hospodářskými, ale také sociálními a 
environmentálními aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Eleonora Evi, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan, Anna 
Deparnay-Grunenberg

Návrh usnesení
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Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. bere na vědomí zahájení činnosti 
střediska EU pro sledování půdy; vybízí 
Komisi, aby zintenzívnila úsilí o zvrácení 
úbytku půdy a degradace půdy a 
předložila dlouho očekávanou evropskou 
směrnici o půdě; zdůrazňuje 
meziodvětvovou povahu otázek půdy a 
rozmanitost environmentálních a 
socioekonomických tlaků, kterým půda v 
celé Evropě čelí; poukazuje na to, že 
zachování zdravého a rozmanitého 
půdního mikrobiomu má klíčový význam 
pro ochranu zdraví půdy, a tudíž i pro 
udržitelné zemědělské postupy; 
zdůrazňuje význam zdravé půdy při plnění 
úkolů a celkových cílů stanovených v 
Zelené dohodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1411
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. je hluboce znepokojen potenciálem 
intenzivních zemědělských podniků 
zabývajících se chovem hospodářských 
zvířat usnadnit šíření škodlivých 
organismů a epidemií onemocnění, 
zejména v oblastech s vysokou 
koncentrací intenzivních zemědělských 
podniků; naléhavě vyzývá Komisi, členské 
státy a regionální orgány, aby na ochranu 
veřejného zdraví a zdraví zvířat využily 
veškeré prostředky k jejich likvidaci, 
včetně politiky týkající se územního 
zónování, která zajistí dostatečně 
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rozsáhlou nárazníkovou zónu mezi 
průmyslovými zemědělskými podniky a 
osídlenými oblastmi, a aby regulovaly 
maximální hustotu osazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1412
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vítá důraz kladený na potřebu 
omezit používání antibiotik v chovu 
hospodářských zvířat a zdůrazňuje, že 
iniciativy EU v této oblasti by měly 
přijmout přístup „jedno zdraví“, který 
uznává vzájemnou závislost mezi zdravím 
a dobrými životními podmínkami lidí, 
zvířat a planety; vyzývá k zajištění 
rovnocenných norem pro produkty 
živočišného původu dovážených do EU, 
jaké jsou normy stanovené v nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Marlene Mortler, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vyzývá k rozvoji nových 
antimikrobiálních látek s cílem zaručit 
vysokou úroveň zdraví, bezpečnosti a 
hygieny v chovu zvířat; žádá Komisi, aby 
do strategie v oblasti zdraví zvířat na 
vědeckém základě začlenila použitelný 
nástroj pro sledování zdraví zvířat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1414
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, 
Francisco Guerreiro, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vítá důraz kladený na potřebu 
omezit používání antibiotik v chovu 
hospodářských zvířat a zdůrazňuje, že 
iniciativy EU v této oblasti by měly 
přijmout přístup „jedno zdraví“, který 
uznává vzájemnou závislost mezi zdravím 
a dobrými životními podmínkami lidí, 
zvířat a planety; vyzývá k zajištění 
rovnocenných norem pro produkty 
živočišného původu dovážených do EU, 
jaké jsou normy stanovené v nařízení o 
veterinárních léčivých přípravcích; 
poukazuje na to, že v rámci revize 
nařízení o doplňkových látkách je třeba 
zabývat se látkami, které v současnosti 
nejsou klasifikovány jako antibiotika, jako 
jsou například kokcidiostatika, které 
mohou být v živočišném zemědělství ve 
vysokém množství používány k 
preventivnímu použití, a tím kompenzovat 
špatné postupy chovu zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Bas Eickhout, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana 
Borzan

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. zdůrazňuje, že ekologická 
transformace našeho potravinového 
systému je příležitostí, jak přispět k 
dynamické krajině; připomíná, že 
udržitelné zemědělské postupy by mohly 
vytvořit mnoho udržitelných pracovních 
míst a že je nezbytné zvrátit současný 
demografický trend ve venkovských 
oblastech způsobený zejména 
industrializací zemědělství; připomíná, že 
současný systém dotací SZP založený na 
ploše se podílí na koncentraci zemědělské 
půdy a přináší obtíže mladým zemědělcům 
a novým účastníkům na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila právní návrhy na zákaz dovozu, 
obchodu a spotřeby všech volně žijících 
živočichů v EU s cílem snížit riziko 
budoucích ohnisek zoonotických 
onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, 
Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. vyzývá k celounijnímu zákazu 
produkce kožešin, neboť pandemie 
COVID-19 ukázala, že toto odvětví je 
vysoce náchylné k infekčním 
onemocněním a je odpovědné za 
nepřijatelné utrpení zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Claude Gruffat, Bas Eickhout, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. zdůrazňuje, že zajištění stabilního 
a spravedlivého příjmu prvovýrobců je 
klíčovým krokem k umožnění 
transformace potravinového systému, k 
lepšímu využívání postupů šetrných k 
životnímu prostředí a k zajištění 
potravinové soběstačnosti; požaduje, aby 
byli prvovýrobci podporováni při přechodu 
na větší udržitelnost prostřednictvím 
vybízení ke spolupráci a kolektivním 
akcím a uplatňováním pravidel 
hospodářské soutěže a aby se za tím 
účelem rozšířily možnosti pro spolupráci 
v rámci společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
vyzývá Komisi, aby podnikla aktivní kroky 
proti postupům koncentrace ze strany 
podniků a tendencím monopolizace v 
maloobchodním odvětví a vertikální 
integraci v rámci celého potravinového 
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řetězce; zdůrazňuje, že uzavírání smluv 
zohledňující výrobní náklady je 
prokazatelným způsobem, jak posílit 
vyjednávací pozici zemědělců v souladu s 
cílem zemědělské politiky EU chránit 
živobytí zemědělců; konstatuje, že 
liberalizace zemědělských trhů a 
hospodářský model zaměřený na vývoz 
přinesly zemědělcům jen malý 
hospodářský přínos, čímž ohrožují 
ekologickou transformaci; vyzývá proto 
Komisi, aby prozkoumala prostředky pro 
lepší regulaci zemědělských trhů, 
například prostřednictvím regulace 
dodávek, a aby podporovala uzavírání 
smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím; 
zdůrazňuje, že udržitelnější potravinový 
systém EU je nezbytným předpokladem 
pro zajištění bezpečných a zdravých 
potravin z dlouhodobého hlediska a že 
zabezpečení potravin a udržitelnost 
potravin nejsou v rozporu s cíli, ale spíše 
vzájemně provázané a vzájemně závislé; 
poukazuje na možnosti posílené 
spolupráce v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury a na potenciál 
posílení postavení prvovýrobců 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
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zdůrazňuje, že dostupnost potravin není v 
EU obecně velkým problémem, zatímco 
problémy, jako je plýtvání potravinami, 
nadměrná spotřeba a obezita, jakož i 
environmentální stopa spotřeby potravin v 
evropských domácnostech představují v 
dnešní době významnějšími výzvy pro 
potravinový systém EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost a účinnost v mnoha dílčích 
systémech (např. zemědělský systém, 
nakládání s odpady, dodávka vstupů, 
balení atd.) prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
zdůrazňuje, že spolupráce je nástrojem 
umožňujícím interakci s jinými klíčovými 
systémy (např. energetika, výroba, 
doprava atd.), a podporuje zavádění 
digitálních řešení a nových technologií v 
odvětví prvovýroby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1421
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci mezi subjekty 
odvětví v rámci společných organizací trhů 
se zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
domnívá se, že by měly být prováděny a 
podporovány odvětvové dohody, aby se 
zajistilo spravedlivé rozdělení hodnoty 
mezi zemědělce a podnikatele v odvětví 
rybolovu a zároveň větší transparentnost a 
sledovatelnost dodavatelského řetězce jako 
celku; 

Or. it

Pozměňovací návrh 1422
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
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soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
domnívá se, že by měly být prováděny a 
podporovány odvětvové dohody, aby se 
zajistilo spravedlivé rozdělení hodnoty 
mezi zemědělce a podnikatele v odvětví 
rybolovu a zároveň větší transparentnost a 
sledovatelnost dodavatelského řetězce jako 
celku;

Or. it

Pozměňovací návrh 1423
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
dodržováním pravidel hospodářské soutěže 
a aby se za tím účelem rozšířily možnosti 
pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty 
odvětví v rámci společných organizací trhů 
se zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, aby se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce a 
udržet přiměřenou úroveň příjmů i v 
případě menších společnosti, čímž se 
podpoří rozjezd nových ekonomických 
iniciativ a růst zaměstnanosti mladých lidí 
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v tomto odvětví;

Or. it

Pozměňovací návrh 1424
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a boj s nekalými obchodními 
praktikami a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
vyzývá k podpoře spolupráce mezi 
zemědělci tím, že bude účinnější a 
udržitelnější v mnoha dílčích systémech 
(např. systém zemědělství, systém 
nakládání s odpady, systém dodávek 
vstupů, balení);

Or. en

Pozměňovací návrh 1425
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 12. připomíná, že prvovýrobci jsou v 
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podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

porovnání s ostatními subjekty v 
potravinovém řetězci i ve zbytku 
hospodářství výrazně znevýhodněni, 
pokud jde o příjmy; požaduje, aby byli 
prvovýrobci podporováni při přechodu na 
větší udržitelnost prostřednictvím vybízení 
ke spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce a 
následně i odpovídající příjem pro obživu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1426
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci, 
včetně těch, na něž odkazuje nařízení ES 
č. 852 a 853 z roku 2004, podporováni při 
přechodu na větší udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
domnívá se, že by měly být prováděny a 
podporovány odvětvové dohody, aby se 
zajistila větší transparentnost a 
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sledovatelnost dodavatelského řetězce jako 
celku;

Or. it

Pozměňovací návrh 1427
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce, a aby 
ceny placené producentům pokrývaly 
výrobní náklady na základě sociální, 
ekonomické a environmentální 
udržitelnosti, a tedy v souladu s cíli Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1428
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
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podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
poukazuje na to, že ocenění potravin je 
nezbytné pro spravedlivé stanovení cen a 
pro snížení plýtvání potravinami, neboť 
cena často rozhoduje o hodnotě, kterou 
spotřebitelé přisuzují potravině;

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
zdůrazňuje, že výrobní ceny by měly 
pokrývat výrobní náklady na základě 
sociální, hospodářské a environmentální 
udržitelnosti, a tudíž v souladu s cíli 
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Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1430
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů v 
dodavatelském řetězci s cílem umožnit jim 
ponechávat si spravedlivý podíl z přidané 
hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů v 
dodavatelském řetězci s cílem umožnit jim 
ponechávat si spravedlivý podíl z přidané 
hodnoty udržitelné produkce; upozorňuje 
zároveň, že taková spolupráce a kolektivní 
akce nesmí vést k narušení hospodářské 
soutěže, monopolizaci a zneužívání 
dominantního postavení;

Or. cs

Pozměňovací návrh 1431
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Norbert Lins, 
Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela 
Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
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udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
zdůrazňuje, že zajištění spravedlivého 
příjmu prvovýrobců má zásadní význam 
pro úspěšný přechod k udržitelnému 
potravinovému systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. navrhuje, aby byli prvovýrobci 
podporováni ze strany členských států a 
Komise uplatňováním pravidel 
hospodářské soutěže a aby se za tím 
účelem rozšířily možnosti pro spolupráci 
v rámci společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, aby by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci;

Or. de

Pozměňovací návrh 1433
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Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci, a 
zejména drobní producenti, odpovídajícím 
způsobem finančně a technicky 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim prodávat jejich produkty přímo 
zákazníkům a ponechávat si spravedlivý 
podíl z přidané hodnoty udržitelné 
produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a rozšířením 
možností pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, produkty 
rybolovu a akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení malých a středních zemědělců a 
rybářů v dodavatelském řetězci s cílem 
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v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

umožnit jim ponechávat si spravedlivý 
podíl z přidané hodnoty udržitelné 
produkce; zdůrazňuje, že produkty, které 
jsou certifikovány režimy jakosti (CHZO, 
CHOP, zeměpisná označení) a vyráběné 
malými výrobci, by měly mít širší přístup k 
jednotnému trhu a prospěch z něj; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce; 
požaduje pobídky, zejména k digitálním 
nástrojům, s cílem podpořit krátké 
potravinové řetězce a trhy zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1436
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
finančně, technicky a právně podporováni 
pro dosažení větší udržitelnosti při výrobě 
potravin a při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1437
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje dodatečnou podporu pro 
prvovýrobce, aby byli podporováni při 
přechodu na větší udržitelnost 
prostřednictvím podpory zavádění 
výrobních technologiích v oblasti 
rostlinné a živočišné výroby, vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;
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Or. lt

Pozměňovací návrh 1438
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci, 
zejména rodinné a malé podniky v 
potravinovém systému, podporováni při 
přechodu na větší udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1439
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 

12. požaduje, aby byli prvovýrobci v 
zámoří i na kontinentu podporováni a 
chráněni při přechodu na větší udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produkty, rybami a 
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produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1440
Eleonora Evi, Tilly Metz, Sylwia Spurek, Manuela Ripa, Thomas Waitz, Michaela 
Šojdrová, Pascal Durand, Marie Toussaint, Marisa Matias, Caroline Roose, Manuel 
Bompard, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost, včetně chovu zvířat bez 
použití klecí, prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1441
Claude Gruffat, Benoît Biteau

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
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podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím založených 
na přeskupení výroby a přizpůsobením 
pravidel hospodářské soutěže stanovených 
v rámci společné organizace trhu, aby se 
zároveň posílila jejich tržní síla, 
generovala hodnota na základě 
udržitelnosti a kvality a lépe se sdílela v 
rámci potravinového řetězce; tímto 
přístupem by se měli řídit i rybáři;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1442
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na oběhovější 
zemědělství a větší udržitelnost 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1443
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
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Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost a ekologické zemědělství 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produkty, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1445
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. požaduje, aby byli prvovýrobci 
podporováni při přechodu na větší 
udržitelnost prostřednictvím vybízení ke 
spolupráci a kolektivním akcím a 
uplatňováním pravidel hospodářské 
soutěže a aby se za tím účelem rozšířily 
možnosti pro spolupráci v rámci 
společných organizací trhů se 
zemědělskými produktů, rybami a 
produkty akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

12. požaduje podporu prvovýrobců při 
přechodu na větší udržitelnost, včetně 
chovu zvířat bez použití klecí, a to 
prostřednictvím vybízení ke spolupráci a 
kolektivním akcím a uplatňováním 
pravidel hospodářské soutěže a aby se za 
tím účelem rozšířily možnosti pro 
spolupráci v rámci společných organizací 
trhů se zemědělskými produkty, a produkty 
rybolovu a akvakultury, čímž by se posílilo 
postavení zemědělců a rybářů 
v dodavatelském řetězci s cílem umožnit 
jim ponechávat si spravedlivý podíl z 
přidané hodnoty udržitelné produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že odvětví zpracování 
masa v celé Unii se celkově vyznačuje 
trendem rostoucí koncentrace velkých 
společností a velkovýroby; konstatuje, že 
tato koncentrace se vyznačuje bezpečností 
potravin a obavami o dobré životní 
podmínky zvířat1a, ztrátou kvalifikace a 
náročnějšími pracovními podmínkami s 
repetitivními a nebezpečnějšími 
pracovními úkoly pro pracovníky, 
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obtížemi zemědělců s přístupem na místní 
jatka, která odpovídají jejich specifickým 
požadavkům, zejména pro ekologické 
zemědělce, a stále delší přepravou živých 
hospodářských zvířat; vyzývá Komisi, aby 
umožnila a finančně podporovala místní a 
kolektivní iniciativy v oblasti vybavení, 
místní jatka a zpracovatelské jednotky a 
řešení vhodná pro malé zemědělské 
podniky, jako jsou mobilní jatka;
_________________
1a EFSA, 2020, Welfare of cattle at 
slaughter (Dobré životní podmínky 
dobytka při porážce).

Or. en

Pozměňovací návrh 1447
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez 
Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá závazek Komise učinit z 
udržitelného evropského potravinového 
systému hospodářskou příležitost pro 
zemědělce; souhlasí s tím, že musí pro 
zemědělce představovat hospodářskou 
příležitost, aby bylo dosaženo širokého 
uplatňování udržitelných postupů; 
uznává, že udržitelná výroba je dosud 
specializovaným obchodním modelem, 
neboť udržitelné postupy obvykle vedou k 
vyšším výrobním nákladům a možnosti 
komercializovat přidanou hodnotu jsou 
omezené; trvá na tom, že v rámci strategie 
je třeba udělat více pro zmapování 
možností pro zemědělce a potravinářské 
podniky, aby se udržitelné postupy a 
produkty přeměnily na zisk; domnívá se, 
že označování je nezbytným nástrojem, ale 
samo o sobě nebude dostatečné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Irène Tolleret, Ulrike Müller, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že zeměpisná označení 
již hrají významnou úlohu z hlediska 
environmentální, hospodářské a sociální 
udržitelnosti, ale měla by být podporována 
s cílem zvýšit jejich příspěvek k cílům 
Zelené dohody; zdůrazňuje, že je třeba 
zlepšit uznávání jejich pravosti s cílem 
zlepšit jejich postavení na trhu, neboť 
spotřebitelé ne vždy odlišují zeměpisná 
označení od jiných, nekvalitních výrobků; 
považuje rovněž za nezbytné snížit 
administrativní zátěž pro malé 
producenty, kteří se chtějí připojit k těmto 
režimům jakosti, a posílit ochranu 
zeměpisných označení před zneužitím 
nebo napodobením na mezinárodní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 1449
Silvia Modig

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá prosazování energie z 
obnovitelných zdrojů a oběhového 
hospodářství v odvětví zemědělství; 
konstatuje, že podpora bioplynu, 
biologických hnojiv nebo jiných produktů 
založených na odpadu nebo reziduích 
nesmí vést k dlouhodobé závislosti na 
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dodavatelských řetězcích závislých na 
intenzivních systémech živočišné výroby; 
zdůrazňuje, že ačkoli dotace na fosilní 
paliva v odvětví zemědělství poskytují 
zemědělcům pobídky pro investice do 
obnovitelných zdrojů energie, avšak musí 
být současně kontrolovány a postupně 
odstraňovány v souladu se zásadou 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. považuje za nezbytné vytvořit 
regulační prostředí příznivé pro budování 
odvětví, která společně a v průběhu času 
vzájemně propojí všechny subjekty v 
potravinovém řetězci, aby přechod byl 
úspěšný, poskytoval zdravé a udržitelné 
potraviny všem spotřebitelům a zároveň 
posiloval odolnost našeho potravinového 
systému, zejména v době krize, a také naši 
potravinovou soběstačnost a příjmy 
zemědělců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1451
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že pro přechod k větší 
udržitelnosti jsou nezbytné značné 
finanční investice, a proto je nezbytné 
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zajistit za tímto účelem zdroje 
financování; zdůrazňuje, že pouze vhodné 
finanční pobídky zajišťují zemědělcům 
přiměřený příjem, a tím i důstojné 
živobytí, zlepšují jejich 
konkurenceschopnost a povzbuzují je k 
tomu, aby pokračovali v produkci, která je 
nezbytná pro zajištění potravinové 
bezpečnosti v EU a pro zachování 
osídleného a obdělávaného venkova;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1452
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby snížily administrativní zátěž 
malých a středních účastníků 
potravinového řetězce, a to 
prostřednictvím opatření, jako je 
zjednodušení registračních postupů a 
účinnější udělování povolení a udělování 
licencí a schvalování, a také tím, že zajistí, 
aby příslušné regulační orgány byly 
náležitě obsazeny, aby tak malí výrobci 
potravin mohli své produkty co nejrychleji 
a nejsnadněji uvést na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 1453
Ivo Hristov

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že úroveň 
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podpory SZP se v jednotlivých členských 
státech liší, což znevýhodňuje některé 
producenty a zemědělce ve srovnání s 
ostatními, pokud jde o vyšší cíle stanovené 
v nových politikách EU v oblasti potravin 
a životního prostředí; vyzývá k zohlednění 
tohoto aspektu a k začlenění vhodné 
reakce na tuto výzvu do plánů pro příští 
SZP;

Or. bg

Pozměňovací návrh 1454
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vítá oznámené vyjasnění rozsahu 
pravidel hospodářské soutěže, pokud jde o 
udržitelnost kolektivních akcí; 
zdůrazňuje, že vertikální dohody v celém 
řetězci mají zásadní význam pro 
spravedlivé odměňování dalšího úsilí v 
oblasti udržitelnosti životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat v 
reakci na požadavky společnosti a 
spotřebitelů; vyzývá Komisi, aby tuto 
iniciativu předložila;

Or. en

Pozměňovací návrh 1455
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá k podpoře uznávání a 
oceňování potravin a příspěvku zemědělců 
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k výrobě potravin; zdůrazňuje, že tento 
příspěvek si zaslouží spravedlivou a 
uspokojující odměnu za výdaje a práci při 
výrobě; vyjadřuje hluboké znepokojení 
nad problematickou situací, v níž se 
zemědělci nacházejí, a nad nedostatkem 
porozumění od některých členů naší 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1456
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. uznává význam čerstvých 
ekologických a lokálně konzumovaných 
potravin, což je přínosné pro zdraví 
spotřebitelů a životního prostředí; 
zdůrazňuje velký potenciál podpory 
spolupráce místních prvovýrobců a 
poskytovatelů služeb cestovního ruchu, 
která by mohla zvýšit spotřebu čerstvých 
lokálně vypěstovaných potravin; vyzývá k 
přijetí podpůrných opatření, která by tuto 
spolupráci podpořila;

Or. en

Pozměňovací návrh 1457
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, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
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navrhla mechanismy na podporu 
spolupráce mezi různými články řetězce, 
například upřednostňováním stabilních 
obchodních vztahů orientovaných na trh; 
domnívá se, že spolupráce mezi různými 
segmenty potravinového řetězce bude v 
budoucnu zásadní, jako tomu bylo v 
nejhorších měsících krize COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že spolupráce je 
nástrojem umožňujícím interakci s jinými 
klíčovými systémy (např. energetickým 
systémem, výrobním systémem, 
dopravními systémy atd.) a podporuje 
zavádění digitálních řešení a nových 
technologií v odvětví prvovýroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. podtrhuje, že je důležité 
podporovat zemědělce ve sdružování do 
organizací producentů, které jsou 
důležitým prvkem strukturalizace odvětví 
pro krizové a rizikové řízení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1460
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vítá oznámení o posílení 
legislativního rámce pro zeměpisná 
označení; uznává přínos zeměpisných 
označení pro hospodářskou a sociální 
situaci evropských regionů vytvořením 
odbytiště pro kvalitní výrobky, jakož i pro 
udržitelnost životního prostředí 
vytvořením silného propojení mezi 
výrobky a regiony, a tím tvorbou nedílně 
spjaté pobídky k řízení výroby v souladu s 
dlouhodobou environmentální 
životaschopností;

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. naléhavě žádá Komisi, aby co 
nejrychleji aktualizovala obchodní normy 
a sladila stávající obchodní normy s 
novým vývojem v zájmu větší udržitelnosti 
ve všech oblastech a v zájmu zajištění 
vzájemně prospěšné situace pro 
udržitelnost v oblasti zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, životního 
prostředí a ekonomiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1462
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že zemědělská 
družstva v tomto ohledu vyžadují 
podpůrné legislativní prostředí pro další 
rozvoj inovativních obchodních modelů, 
které mohou plnit cíle strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a přispívat k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. domnívá se, že evropské 
propagační kampaně hrají zásadní úlohu 
pro prosperitu zeměpisných označení a že 
by Evropská unie měla tento důležitý 
nástroj dále zlepšovat, aby pomáhala 
hospodářským subjektům dobývat nové 
trhy a upevňovat postavení na nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. poukazuje, že je naléhavě 
zapotřebí řešit narušení hospodářské 
soutěže a nevyvážené rozdíly v 
potravinářském dodavatelském řetězci s 
cílem chránit nejzranitelnější subjekty, 
jako jsou drobní zemědělci a pracovníci v 
zemědělsko-potravinářském odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1465
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje, že je třeba posílit 
evropské informační kampaně o 
umírněné konzumaci vína a zároveň 
zachovat podporu kvalitních produktů; 
domnívá se, že v boji proti nadměrné 
spotřebě by byly účinné pouze rozsáhlé 
informační a osvětové kampaně, a 
připomíná, že součástí středomořské 
výživy je umírněná spotřeba vína;

Or. en

Pozměňovací návrh 1466
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22, 
zejména její provedení do vnitrostátního 
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podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

práva a prosazování na vnitrostátní 
úrovni, a kodex chování EU pro 
odpovědné činnosti podnikání a uvádění na 
trh tím, že vytvoří monitorovací rámec 
v odvětví výroby potravin a 
maloobchodního prodeje a ustanoví právní 
opatření, pokud nebude pokrok dosažený 
při začleňování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje, že 
každoroční podávání zpráv o pokroku při 
plnění cílů EU v oblasti snižování emisí v 
jejím řetězci by mělo být povinné; trvá na 
tom, že je třeba, aby se kodex chování EU 
pro potravinářské a maloobchodní 
podniky zaměřil na závazky, které jsou 
důležité pro utváření zdravého a 
udržitelného potravinového prostředí a 
které jsou specifické, měřitelné a časově 
vymezené a zaměřené na klíčové činnosti 
zúčastněných subjektů; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce a 
důstojných pracovních podmínek pro 
pracovníky; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
podporovala alternativní obchodní modely 
vycházející ze sociální a solidární 
ekonomiky, jako jsou systémy spolupráce 
vstřícné k spotřebitelům;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
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za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
řešit narušení hospodářské soutěže a 
nerovnováhy v potravinářském 
dodavatelském řetězci, a vyzývá k zavedení 
povinných environmentálních a 
sociálních kritérií v rámci právních 
předpisů EU v oblasti hospodářské 
soutěže; zdůrazňuje důležitost zastavení a 
řešení konsolidace a koncentrace 
v odvětví maloobchodního prodeje 
potravin za účelem zajištění spravedlivých 
cen pro zemědělce; naléhavě žádá Komisi, 
aby navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje, že 
cílem tohoto opatření by mělo být posílení 
konkurenceschopnosti odpovědných 
provozovatelů podniků, kteří 
upřednostňují spotřebitele a sociální 
přínosy před maximalizací zisku; 
zdůrazňuje však, že samoregulace není 
dostatečně účinná, a trvá na tom, že kodex 
chování EU by měl být doprovázen 
závaznými cíli a opatřeními, které by 
odrazovaly od nedodržování předpisů, 
jako jsou správní nebo hospodářské 
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sankce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1468
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková 
stopa potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
důsledně prosazovala směrnici (EU) 
2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách22, zejména její provedení ve 
vnitrostátním právu a prosazování na 
vnitrostátní úrovni;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1469
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; naléhavě žádá, 
aby se se usnadnil přístup spotřebitele k 
čerstvým místním produktům 
prostřednictvím územních 
velkoobchodních logistických struktur 
podporujících sledovatelnost, bezpečnost 
potravin a transparentnost tvorby cen od 
výrobce ke spotřebiteli; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen zohledňujících výrobní 
náklady a podporu distribuci na 
velkoobchodních zemědělsko-
potravinářských trzích (Food Hubs), což 
jsou modely podporující spravedlivou 
hospodářskou soutěž a zaručující 
spravedlivé a výhodné ceny pro všechny 
články v dodavatelském řetězci;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.
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Pozměňovací návrh 1470
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; dále 
připomíná, že v souvislosti s problémem 
dvojí kvality výrobků na společném trhu 
EU podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2019/2161 ze dne 27. 
listopadu 2019, pokud jde o lepší 
vymáhání a modernizaci právních 
předpisů EU na ochranu spotřebitele, 
může být uvádění spotřebitele v omyl, 
pokud jde o složení výrobku, po 
individuálním posouzení příslušnými 
orgány, po individuálním posouzení 
příslušnými orgány považováno za 
nekalou obchodní praktiku, kterou právní 
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předpisy EU zakazují;
_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1471
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková 
stopa potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 o 
nekalých obchodních praktikách22 tím, že 
vytvoří monitorovací rámec v odvětví 
výroby potravin a maloobchodního 
prodeje; zdůrazňuje důležitost zastavení a 
řešení konsolidace a koncentrace v odvětví 
maloobchodního prodeje potravin, včetně 
maloobchodních aliancí, za účelem 
zajištění spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1472
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Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
připomíná důležitost včasného 
uplatňování směrnice o nekalých 
praktikách pro boj proti podvodům v 
zemědělsko-potravinářském 
dodavatelském řetězci, jakož i právo 
spotřebitelů na zajištění svých potřeb 
bílkovin a řádné informování o 
rostlinném nebo živočišném původu na 
označení používaném při prodeji 
potravinářských výrobků;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. it
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Pozměňovací návrh 1473
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. zdůrazňuje, že etický kodex EU o 
odpovědných podnikatelských a 
obchodních praktikách musí podporovat 
konkurenceschopnost producentů; 
připomíná, že tento kodex má za úkol 
vymezit obecné zásady, aby měly subjekty 
k dispozici potřebnou flexibilitu pro 
vytváření praktik pro své vlastní činnosti; 
naléhavě žádá Komisi, aby navázala na 
směrnici (EU) 2019/633 o nekalých 
obchodních praktikách22 a kodex chování 
EU pro odpovědné činnosti podnikání a 
uvádění na trh tím, že vytvoří monitorovací 
rámec v odvětví výroby potravin a 
maloobchodního prodeje a ustanoví právní 
opatření, pokud nebude pokrok dosažený 
při začleňování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 8.8.1998, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 8.8.1998, s. 59.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1474
Dan-Ştefan Motreanu
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
zdůrazňuje, že etické chování ve vztazích 
mezi podniky v potravinovém řetězci, na 
něž se nevztahuje směrnice (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách, by 
mělo být ústředním aspektem kodexu 
chování EU, který by měl být dostatečně 
flexibilní, aby hospodářské subjekty 
mohly rozvíjet své vlastní postupy na 
základě svých specifik;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1475
Roberta Metsola
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; vyzývá 
rovněž k zavedení záruk pro místní 
výrobce potravin a jejich výrobky, neboť 
podpora místních výrobců sníží počet 
článků dodavatelského řetězce a zabrání 
další konsolidaci a koncentraci v odvětví 
maloobchodu s potravinami, v němž chybí 
povinnosti týkající se označování země 
původu a dodávek místní produkce, jsou-li 
k dispozici;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1476
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Marc 
Tarabella, Javi López, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
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Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; trvá na tom, že je 
třeba, aby se kodex chování EU pro 
potravinářské a maloobchodní podniky 
soustředil na závazky, které jsou důležité 
pro utváření zdravého a udržitelného 
potravinového prostředí a které jsou 
specifické, měřitelné a časově vymezené, a 
soustředí se na klíčové činnosti 
zúčastněných subjektů; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Alin Mituța, 
Jérémy Decerle, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby pečlivě 
sledovala účinnost směrnice (EU) 
2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách22 a aby prosazovala práci s 
cílem posílit postavení zemědělců v 
potravinářském dodavatelském řetězci 
konkrétními návrhy a v souladu se 
strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“; 
připomíná proto Komisi, aby navázala na 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce a jejich 
silnější úlohy v potravinovém řetězci;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
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Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková 
stopa potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud budou 
prodejní kanály chtít používat systém 
nutričního označování jako přímý nástroj 
podpory prodeje; zdůrazňuje důležitost 
zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. it

Pozměňovací návrh 1479
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 

13. konstatuje, že by případně mohlo 
být smysluplné, aby Komise stanovila 
návazná opatření ke směrnici (EU) 
2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách22 a kodex chování EU pro 
odpovědné činnosti podnikání a uvádění na 
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potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková 
stopa potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

trh, s cílem zajistit pokrok v začleňování 
ekologických aspektů do podnikových 
strategií bez vytváření škodlivých 
ekonomických nebo sociálních 
dopadů; zdůrazňuje důležitost zajištění 
účinného zemědělství, které se opírá o 
tržní principy a jež zaručuje spravedlivé 
ceny pro vysoce výkonné a ekologicky 
šetrné zemědělce a umožní jim slušné 
živobytí;

_________________ _________________
22  Úř. věst. L 111, 25.04.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.04.2019, s. 59.

Or. de

Pozměňovací návrh 1480
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-
Piñero, Miroslav Číž, Ivo Hristov, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
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zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
připomíná, že je důležité zvýšit odolnost 
zemědělců na trhu zvýšením hodnoty 
potravinového řetězce, čehož se dosáhne 
podporou jejich účasti v organizacích 
producentů nebo v družstvech

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1481
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
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potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce v zámoří 
i na kontinentu; zdůrazňuje, že tyto 
dohody o volném obchodu často generují 
nekalé konkurenční a obchodní praktiky, 
zejména pro dovážené zemědělské 
výrobky;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 8.8.1998, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 8.8.1998, s. 59.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1482
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh, čímž bude 
zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských a potravinářských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a zvyšování 
dostupnosti a cenové přístupnosti 
zdravých, udržitelných variant potravin a 
snižovala se celková environmentální 
uhlíková stopa potravinového systému; 
zdůrazňuje důležitost zastavení a řešení 
konsolidace a koncentrace v odvětví 
maloobchodního prodeje potravin za 
účelem zajištění spravedlivých cen pro 
zemědělce;
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_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1483
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
připomíná, že základním prvkem pro 
posílení postavení zemědělců v řetězci je 
jejich účast v organizacích producentů 
nebo v družstvech;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. es
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Pozměňovací návrh 1484
Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
zdůrazňuje, že obchodní marže 
maloobchodního prodeje jsou u 
ekologických a jiných zdravých výrobků 
větší, což omezuje jejich cenovou 
dostupnost a potenciál jejich rozvoje; 

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost s požadavky 
přesahujícími standardy již stanovené 
předpisy a vytvářet podmínky pro to, aby 
se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
nutnost zahrnout do obchodních praktik, 
proti nimž je třeba bojovat, postup, který 
stanoví možnost nákupu surovin a 
zemědělských produktů očividně 
levnějších, než jsou výrobní náklady, za 
účelem zajištění spravedlivých cen pro 
zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. it

Pozměňovací návrh 1486
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
provedla právní předpisy nad rámec 
kodexu chování EU pro odpovědné 
činnosti podnikání a uvádění na trh tím, že 
vytvoří monitorovací rámec v odvětví 
výroby potravin a maloobchodního prodeje 
a ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce a 
současně zdůrazňuje potřebu zahrnout a 
promítnout vnější environmentální 
náklady do cen potravin;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
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podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby lépe 
prováděly směrnici o nekalých 
obchodních praktikách a přijaly důrazná 
opatření proti nekalým obchodním 
praktikám na vnitrostátní úrovni;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1488
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22, 
zejména na její provedení ve vnitrostátním 
právu a prosazování na vnitrostátní 
úrovni, a kodex chování EU pro 
odpovědné činnosti podnikání a uvádění na 
trh tím, že vytvoří monitorovací rámec 
v odvětví výroby potravin a 
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ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

maloobchodního prodeje a ustanoví právní 
opatření, pokud nebude pokrok dosažený 
při začleňování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
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udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému a s tím spojené 
zdravotní náklady způsobené méně 
zdravými potravinami; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. pt

Pozměňovací návrh 1490
Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce a v boji 
proti dvojím standardům zemědělsko-
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potravinářských praktik;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1491
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách a kodex 
chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování dobrých 
životních podmínek zvířat, ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a potravin dodržujících lepší 
životní podmínky zvířat a současně se 
snižovala celková environmentální 
uhlíková stopa potravinového systému; 
zdůrazňuje důležitost zastavení a řešení 
konsolidace a koncentrace v odvětví 
maloobchodního prodeje potravin za 
účelem zajištění spravedlivých cen pro 
zemědělce;

_________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en



PE680.920v01-00 360/440 AM\1224069CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1492
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala 
se celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných potravin a současně se 
snižovala celková environmentální 
uhlíková stopa potravinového systému; 
zdůrazňuje důležitost zastavení a řešení 
konsolidace a koncentrace v odvětví 
maloobchodního prodeje potravin za 
účelem zajištění spravedlivých cen pro 
zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
bezpodmínečně navázala na směrnici (EU) 
2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách22 a kodex chování EU pro 
odpovědné činnosti podnikání a uvádění na 
trh tím, že vytvoří monitorovací rámec 
v odvětví výroby potravin a 
maloobchodního prodeje a ustanoví právní 
opatření, pokud nebude pokrok dosažený 
při začleňování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. lt

Pozměňovací návrh 1494
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
odpovědné činnosti podnikání a uvádění na 
trh tím, že vytvoří monitorovací rámec 
v odvětví výroby potravin a 
maloobchodního prodeje a ustanoví právní 
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ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

opatření, pokud nebude pokrok dosažený 
při začleňování ekonomické, 
environmentální a sociální udržitelnosti do 
podnikových strategií dostatečný, čímž 
bude zároveň propagovat a oceňovat úsilí 
zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin, včetně maloobchodních 
aliancí, za účelem zajištění spravedlivých 
cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1495
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví nezbytná opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
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dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1496
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje a 
ustanoví právní opatření, pokud nebude 
pokrok dosažený při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií 
dostatečný, čímž bude zároveň propagovat 
a oceňovat úsilí zemědělských výrobců 
zaměřených na udržitelnost a vytvářet 
podmínky pro to, aby se zvyšovala 
dostupnost a cenová přístupnost zdravých, 
udržitelných variant potravin a snižovala se 
celková environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

13. naléhavě žádá Komisi, aby 
navázala na směrnici (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách22 a 
kodex chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh tím, že vytvoří 
monitorovací rámec v odvětví výroby 
potravin a maloobchodního prodeje s cílem 
stimulovat pokrok při začleňování 
ekonomické, environmentální a sociální 
udržitelnosti do podnikových strategií, 
čímž bude zároveň propagovat a oceňovat 
úsilí zemědělských výrobců zaměřených na 
udržitelnost a vytvářet podmínky pro to, 
aby se zvyšovala dostupnost a cenová 
přístupnost zdravých, udržitelných variant 
potravin a snižovala se celková 
environmentální uhlíková stopa 
potravinového systému; zdůrazňuje 
důležitost zastavení a řešení konsolidace a 
koncentrace v odvětví maloobchodního 
prodeje potravin za účelem zajištění 
spravedlivých cen pro zemědělce;

_________________ _________________
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22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59. 22 Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 59.

Or. en

Pozměňovací návrh 1497
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje Komisi v jejím boji proti 
podvodům v potravinářství, které uvádějí 
spotřebitele v omyl a narušují 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, a 
považuje za nezbytné, aby byly sankce 
zpřísněny tak, aby se pro podvodníky staly 
více odrazujícími, a byly navýšeny 
prostředky vynakládané na příslušnou 
kontrolu a právně definovány na úrovni 
EU pojmy „podvody a zemědělsko-
potravinářská kriminalita“ a „sounding“ 
(pojmenovávání výrobků a výrobních 
společností způsobem, který navozuje 
mylné představy);

Or. it

Pozměňovací návrh 1498
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad tím, že na 
balení potravin se používají nepodložené a 
často zavádějící tvrzení a obrázky, čímž se 
snižuje transparentnost výrobků pro 
spotřebitele; zdůrazňuje, že je třeba 
regulovat tvrzení a obrázky na přední 
straně obalu, které spotřebitelům 
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znesnadňují výběr zdravých potravin 
šetrných k dobrým životním podmínkám 
zvířat a šetrných k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá k lepšímu řízení veterinární 
prevence a prosazování vysokých 
standardů v oblasti zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat, a to i ve vztahu 
k obchodním partnerům, aby se zabránilo 
šíření zoonotických onemocnění; domnívá 
se, že evropský model by se měl stát 
celosvětově dobrou praxí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1500
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-
Veli

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby podnikla více 
opatření ke zvýšení transparentnosti a 
informovanosti spotřebitelů na trzích s 
potravinami, neboť stanovování cen 
potravinového řetězce by mělo být 
transparentnější a požadavky na 
označování původu by se měly v zásadě 
vztahovat na všechny potravinářské 
výrobky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1501
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá závěry Rady ze dne 15. 
prosince 2020 o celounijním označování 
dobrých životních podmínek zvířat; 
připomíná, že většina evropských občanů 
má zájem o získání informací o dobrých 
životních podmínkách hospodářských 
zvířat při nákupu produktů živočišného 
původu; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
harmonizovaný víceúrovňový systém 
označování dobrých životních podmínek 
zvířat, který by zahrnoval obrázky, jak 
jsou zvířata chována v ekologickém 
zemědělství, v konvenčním zemědělství a v 
průmyslových chovech, a aby jasně a 
stručně uváděla metody krmení, zejména 
používání GMO, antibiotik a herbicidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. připomíná své usnesení ze dne 4. 
dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve 
venkovských oblastech a usnesení ze dne 
16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a 
mužů a spravedlnosti v oblasti klimatu; 
zdůrazňuje, že Pekingská akční platforma 
(BPfA) z roku 1995 potvrdila, že ženy 
hrají strategickou úlohu při rozvoji 
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udržitelných a ekologicky zdravých vzorců 
spotřeby a výroby; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že ženy ve venkovských 
oblastech mohou být hnací silou změn v 
přechodu na udržitelné zemědělství a 
mohou hrát důležitou úlohu při vytváření 
ekologických pracovních míst; je 
přesvědčen, že posílení jejich postavení 
má zásadní význam, pokud jde o 
udržitelné metody zemědělství pro 
budování odolnosti vůči změně klimatu, 
včetně ochrany ekosystémů, vodních 
zdrojů a úrodnosti půdy; zdůrazňuje 
zejména, že je důležité podporovat a 
prosazovat účast žen v zemědělsko-
potravinářském hodnotovém řetězci, 
neboť jejich úloha se soustředí především 
na výrobu a zpracování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1503
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že kodex chování 
EU pro odpovědné činnosti podnikání a 
uvádění na trh podporuje 
konkurenceschopnost zemědělců a jejich 
družstev, zlepšuje fungování trhů a 
současně přispívá k ekonomicky, 
environmentálně a sociálně 
udržitelnějšímu zemědělsko-
potravinářskému odvětví; je třeba uznat, 
že existují různé výrobní metody, které 
přinášejí další výhody z hlediska 
udržitelnosti; zdůrazňuje, že etické 
chování ve vztazích mezi podniky v 
potravinovém řetězci, na něž se 
nevztahuje směrnice (EU) 2019/633 o 
nekalých obchodních praktikách, by mělo 
být ústředním aspektem kodexu chování 
EU pro odpovědné obchodní a 
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marketingové praktiky; domnívá se, že 
tento kodex by měl definovat pouze určité 
zásady, nikoli konkrétní požadavky, a měl 
by být flexibilní, aby operátoři mohli 
rozvíjet své vlastní postupy s ohledem na 
svá specifika;

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že kodex chování 
EU pro odpovědné činnosti podnikání a 
uvádění na trh podporuje 
konkurenceschopnost zemědělců a jejich 
družstev, zlepšuje fungování trhů a 
současně přispívá k ekonomicky, 
environmentálně a sociálně 
udržitelnějšímu zemědělsko-
potravinářskému odvětví; je třeba uznat, 
že existují různé výrobní metody, které 
přinášejí další výhody z hlediska 
udržitelnosti; zdůrazňuje, že etické 
chování ve vztazích mezi podniky v 
potravinovém řetězci, na něž se 
nevztahuje směrnice (EU) 2019/633 o 
nekalých obchodních praktikách, by mělo 
být ústředním aspektem kodexu chování 
EU pro odpovědné obchodní a 
marketingové praktiky; domnívá se, že 
tento kodex by měl definovat pouze určité 
zásady, nikoli specifické požadavky. Měl 
by být flexibilní, aby provozovatelé mohli 
rozvíjet své vlastní postupy s ohledem na 
svá specifika.

Or. en

Pozměňovací návrh 1505
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Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. žádá Komisi, aby vytvořila kodex 
chování EU pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh, vytvořila 
monitorovací rámec pro potravinářské a 
maloobchodní odvětví a vytvořila 
legislativní rámec, který stanoví právní 
opatření, pokud pokrok v začleňování 
hospodářské, environmentální a sociální 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek zvířat bude i nadále 
nedostatečný; tento rámec by měl 
podporovat a odměňovat úsilí 
udržitelných společností a zároveň 
zvyšovat přístupnost a výběr cenově 
dostupných potravin, které budou zdravé, 
udržitelné, sociálně odpovědné a budou 
lépe dodržovat dobré životní podmínky 
zvířat, a snižovat celkovou 
environmentální stopu potravinového 
systému; zdůrazňuje důležitost zastavení a 
řešení konsolidace a koncentrace 
v odvětví maloobchodního prodeje 
potravin za účelem zajištění spravedlivých 
cen pro zemědělce a fungování tržní 
ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyjadřuje politování nad nárůstem 
případů potravinových podvodů v 
posledních letech, jak je uvedeno v 19. 
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výroční zprávě o síti EU pro odhalování 
podvodů v potravinářství; odsuzuje 
zejména podvodné praktiky týkající se 
extra panenského olivového oleje a 
panenského olivového oleje, které patří 
mezi produkty, které jsou nejčastěji 
předmětem podvodů, a vyzývá k lepší 
kontrole produktů z olivového oleje, které 
se prodávají na evropském trhu; vyzývá k 
přezkumu prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 29/2012, který by dále zlepšil 
pravidla pro označování olivového oleje, 
zejména poskytování informací o obsahu, 
původu a poměru olivového oleje 
označeného jako směs ze zemí EU a mimo 
EU; připomíná, že potravinové skandály a 
odhalené podvodné praktiky oslabují 
důvěru spotřebitelů a mohou mít 
negativní dopad na výrobce potravin, 
které bývají terčem podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že kodex chování 
EU pro odpovědné obchodní a obchodní 
praktiky podporuje konkurenceschopnost 
zemědělců a jejich družstev, zlepšuje 
fungování trhu a přispívá k hospodářsky, 
environmentálně a sociálně udržitelnému 
zemědělsko-potravinářskému odvětví; 
uznává, že v zemědělství, zahradnictví a 
rybolovu existují různé metody produkce, 
které všechny samy o sobě přinášejí další 
výhody z hlediska udržitelnosti; 
zdůrazňuje, že etické chování ve vztazích 
mezi podniky v potravinovém řetězci, na 
něž se nevztahuje směrnice (EU) 2019/633 
o nekalých obchodních praktikách, by 
mělo být ústředním aspektem kodexu 
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chování EU pro odpovědné obchodní a 
obchodní praktiky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1508
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. opakuje, že dvojí kvalita 
potravinářských výrobků je nepřijatelná a 
je třeba ji plně potlačit, aby se zabránilo 
diskriminaci a klamání spotřebitelů v EU; 
v tomto ohledu vyzývá Evropskou komisi, 
aby pozorně sledovala situaci na trhu a v 
případě potřeby navrhla cílené právní 
předpisy; dále zdůrazňuje, že je důležité 
posílit úlohu spotřebitelských organizací 
při odhalování potenciálně zavádějících 
praktik označování, jakož i zavádějících 
informací poskytovaných na obalu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě žádá Komisi, aby 
respektovala své závazky, pokud jde o 
zdravotní bezpečnost, ochranu biologické 
rozmanitosti a boj proti nekalé 
hospodářské soutěži, když stanovuje 
maximální limity reziduí pesticidů v 
zemědělských produktech, které vstupují 
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prostřednictvím zemědělských dovozů 
povolených v rámci dohod o volném 
obchodu, a zejména pokud tyto produkty 
obsahují rezidua pesticidů zakázaných v 
Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1510
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje Komisi v jejím boji proti 
podvodům v potravinářství, které uvádějí 
spotřebitele v omyl a narušují 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, a 
považuje za nezbytné, aby byly sankce 
zpřísněny tak, aby se pro podvodníky staly 
více odrazujícími, a byly navýšeny 
prostředky vynakládané na příslušnou 
kontrolu a právně definovány na úrovni 
EU pojmy „podvody a zemědělsko-
potravinářská kriminalita“ a „sounding“ 
(pojmenovávání výrobků a výrobních 
společností způsobem, který navozuje 
mylné představy);

Or. it

Pozměňovací návrh 1511
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. podporuje Komisi v jejím boji proti 
podvodům v potravinářství, které uvádějí 
spotřebitele v omyl a narušují 



AM\1224069CS.docx 373/440 PE680.920v01-00

CS

hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, a 
považuje za nezbytné, aby byly sankce 
zpřísněny tak, aby se pro podvodníky staly 
více odrazujícími, a byly navýšeny 
prostředky vynakládané na příslušnou 
kontrolu a právně definovány na úrovni 
EU pojmy „podvody a zemědělsko-
potravinářská kriminalita“ a „sounding“ 
(pojmenovávání výrobků a výrobních 
společností způsobem, který navozuje 
mylné představy);

Or. it

Pozměňovací návrh 1512
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že samoregulace není 
dostatečně účinná a že navrhovaný kodex 
chování EU by měl být doprovázen 
závaznými cíli a opatřeními, které by 
odrazovaly od nedodržování předpisů, 
jako jsou správní nebo hospodářské 
sankce, neboť se jedná o jediný 
prostředek k zajištění toho, aby 
provozovatelé podniků zlepšovali složení 
zpracovaných potravin a úroveň živin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
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, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Tilly Metz, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrhy na lepší spolupráci mezi 
zemědělci, kterou již umožňují pravidla 
hospodářské soutěže, a aby podpořila 
investice do zlepšení výrobních a 
marketingových struktur, aby byly 
robustnější, stabilnější, bezpečnější a 
ziskovější pro zemědělce, což pomůže 
posílit jejich postavení v řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1514
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala způsoby, jak by bylo možné 
zavést a prosazovat povinné označování 
země původu s cílem bojovat proti 
potravinovým podvodům, podporovat 
místní výrobce potravin, kteří mají 
nejlepší předpoklady ke splnění cílů 
stanovených strategií v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a k ochraně 
kulturního dědictví, aniž by došlo k 
narušení vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Alin Mituța, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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13a. důrazně podporuje zavedení 
kodexu chování pro odpovědné činnosti 
podnikání a uvádění na trh a zdůrazňuje, 
že je třeba, aby tento kodex vedl k lepšímu 
rozdělení přidané hodnoty v potravinovém 
řetězci tím, že bude věnovat zvláštní 
pozornost odměňování prvovýrobců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1516
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že za účelem podpory 
iniciativy Komise při hledání lepšího 
označení původu nebo provenience u 
některých produktů bude nutné revidovat 
nařízení o informacích o potravinách 
(1169/2011) se zaměřením na mléko a 
mléko a maso jako přísady;

Or. en

Pozměňovací návrh 1517
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
důsledně dodržovaly směrnici (EU) 
2019/633 o nekalých obchodních 
praktikách v boji proti dvojí kvalitě 
potravin (prostřednictvím obchodních 
inspekcí, monitorování, výzkumu, 
koordinace na evropské úrovni a sankcí);
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Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco 
Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 nově upozornila na náročné pracovní a 
životní podmínky milionů pracovníků v 
odvětví zemědělství v Evropě, zejména 
těch, kteří pracují na jatkách, a vyzývá k 
uznání významu ochrany individuálních a 
kolektivních pracovních a sociálních práv 
pracovníků, čímž se posílí „sociální 
rozměr“ zemědělství EU, a vyzývá Komisi, 
aby posílila opatření zaměřená na práva, 
pracovní podmínky a podmínky 
zaměstnávání a sociální ochranu 
pracovníků v zemědělství, včetně migrantů 
a dalších mobilních pracovníků, a zajistila 
soudržnost mezi oblastmi politik v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1519
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, César Luena, Juozas 
Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. je si vědom toho, že 
maloobchodníci a velkoobchodníci mohou 
pomoci přesouvat udržitelné produkty z 
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okrajových segmentů trhu na hlavní trhy; 
zdůrazňuje, že se stále více zasazují o 
vytváření transparentnosti, podporu 
zdravého stravování prostřednictvím 
informací pro spotřebitele, úpravy složení, 
podpory ekologických produktů a 
nakládání s potravinovým odpadem, které 
nabízejí v reakci na již tak silnou 
poptávku svých zákazníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. zdůrazňuje, že kodex chování EU 
nemůže nahradit ambiciózní a závazná 
pravidla, aby byl potravinový systém EU 
udržitelný a spravedlivý; vybízí Komisi, 
aby podporovala alternativní ekonomické 
modely vycházející ze sociální a solidární 
ekonomiky, jako jsou např. družstevní 
systémy, které jsou pro spotřebitele 
prospěšné, a komunitní zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1521
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, César 
Luena, Juozas Olekas, Javi López, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Maria Noichl, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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13c. vyzývá k uznání systému distribuce 
potravin, který bude založen na blízkosti 
maloobchodních prodejců ke 
spotřebitelům v městských i venkovských 
oblastech, což je zásadní pro zajištění 
přístupu k potravinám pro všechny 
evropské občany a k zamezení tzv. 
potravinových pustin, které se objevují v 
USA;

Or. en

Pozměňovací návrh 1522
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity již od základních škol; požaduje, 
aby bylo zaručeno, že se vzdělávací a 
informační kampaně budou opírat o 
vědecká hodnocení přizpůsobená 
konkrétnímu cíli a budou zahrnuty do 
širšího rámce činností zaměřených na 
podporu vyváženého životního stylu, který 
se neomezuje pouze na stravu; je 
přesvědčen, že vzdělávací a informační 
kampaně by měly zahrnovat veškerou 
zemědělskou produkci, aby byla zajištěna 
podpora všem výrobním odvětvím, jimž se 
tak zajistí větší udržitelnost a přispěje to 
ke zlepšení celkové produkce a udržitelné 
spotřeby;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1523
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá revizi programu EU 
na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu 
zavedeného pro školy v EU, aby byl plně v 
souladu se Zelenou dohodou pro Evropu 
a cíli udržitelného rozvoje za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé a 
udržitelné výživy založené na menší 
produkci masa a mléčných výrobků 
vyrobených na základě náročných norem 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat, v chovech bez klecí a s respektem k 
únosné kapacitě půdy a bez závislosti na 
dovozu krmiv a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny a menšího množství 
cukru, tuku a masa s cílem snížit míru 
obezity a dalších onemocnění 
souvisejících s výživou, jako jsou diabetes 
2. typu, náklady na zdravotní péči a 
zvýšené riziko pro vytíženost intenzivní 
péče v důsledku COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
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včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku 
k udržitelnější produkci a spotřebě, 
konkrétně zaměřením se na vzdělávací 
sdělení o důležitosti zdravé a vyvážené 
výživy a propagací větší konzumace 
mléka, ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity; dále se zasazuje o přizpůsobení 
tohoto programu vždy, když se školy 
setkají s provozními problémy nebo jsou 
uzavřeny, aby se zajistily zdravé stravovací 
návyky našich dětí v těchto obdobích a 
aby se zabránilo případům podvýživy u 
osob, které žijí s rizikem chudoby a 
sociálního vyloučení, a současně se 
zajistila trvalá podpora místním 
producentům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1525
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku 
k udržitelnější produkci a spotřebě, 
konkrétně zaměřením se na vzdělávací 
sdělení o důležitosti zdravé a vyvážené 
výživy a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity; dále 
se zasazuje o přizpůsobení tohoto 
programu vždy, když se školy setkají s 
provozními problémy nebo jsou uzavřeny, 
aby se zajistily zdravé stravovací návyky 
našich dětí v těchto obdobích a aby se 
zabránilo případům podvýživy u osob, 
které žijí s rizikem chudoby a sociálního 
vyloučení, a současně se zajistila trvalá 
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podpora místním producentům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1526
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby bylo provedeno 
přepracování programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
aby byl plně v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje za účelem jeho uvedení do 
souladu s cíli Zelené dohody a strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ a posílení 
příspěvku k udržitelné produkci a spotřebě, 
konkrétně podporou ekologické produkce 
se zaměřením na vzdělávací sdělení o 
důležitosti zdravé a udržitelné výživy 
založené na menším množství masa a 
mléčných výrobků a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity, zvýšit povědomí o životním 
prostředí a podpořit přechod k 
udržitelnější rostlinné stravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1527
Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize financování určeného programu 
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zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

EU na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu 
zavedeného pro školy v EU, za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení a vyučovací hodiny 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny v rámci 
vyváženého a pestrého jídelníčku s cílem 
snížit míru obezity; zdůrazňuje, že je třeba 
přijmout právní opatření na 
maloobchodní úrovni s cílem ukázat 
spotřebitelům ceny potravin, které 
zahrnují vnější náklady v oblasti životního 
prostředí (skutečné stanovení cen), aby si 
byli vědomi veškerých nákladů a v 
konečném důsledku jim bylo umožněno je 
uhradit, včetně spravedlivých mezd za 
důstojný život v potravinovém řetězci a 
veškerých vnějších environmentálních 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a zdravého životního stylu a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny a pestré a vyvážené stravy s cílem 
snížit míru obezity; žádá, aby byly do 
politiky podpory EU zahrnuty veškeré 
zemědělské produkty, aby byla zajištěna 
podpora všem výrobním odvětvím, jimž se 
tak zajistí větší udržitelnost a přispěje to 
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ke zlepšení celkové produkce a udržitelné 
spotřeby;

Or. it

Pozměňovací návrh 1529
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a zdravého životního stylu a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny a pestré a vyvážené stravy s cílem 
snížit míru obezity; žádá, aby byly do 
politiky podpory EU zahrnuty veškeré 
zemědělské produkty, aby byla zajištěna 
podpora všem výrobním odvětvím, jimž se 
tak zajistí větší udržitelnost a přispěje to 
ke zlepšení celkové produkce a udržitelné 
spotřeby;

Or. it

Pozměňovací návrh 1530
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
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za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity; zdůrazňuje, že je důležité 
posoudit nové propagační činnosti ve 
světle klimatických a environmentálních 
cílů SZP, Zelené dohody a strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, zejména s 
ohledem na udržitelnost výrobních a 
spotřebních procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1531
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem jeho sladění s cíli Zelené 
dohody a strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny s cílem 
snížit míru obezity; domnívá se, že je 
nezbytné zastavit povzbuzování výroby a 
spotřeby masa a ryb a mléka z 
neextenzivní, respektive neekologické 
produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1532
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Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských 
produktů, včetně režimu zavedeného pro 
školy v EU, za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, 
konkrétně zaměřením se na vzdělávací 
sdělení o důležitosti zdravé výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny s cílem snížit míru obezity;

14. upozorňuje na program podpory 
EU pro zemědělské a potravinářské 
produkty, včetně režimu zavedeného pro 
školy v EU; v tomto ohledu navrhuje 
posílit výměnu znalostí o důležitosti 
zdravého stravování;

Or. de

Pozměňovací návrh 1533
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
a to posílením vazby skutečnou výrobní 
strukturu evropského zemědělství a 
stávající výroby vysoce kvalitních potravin 
a rovněž systémů zeměpisného označení 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1534
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity; domnívá se, že je obzvláště 
důležité zastavit povzbuzování výroby a 
spotřeby masa, ryb a mléčných výrobků 
neekologického, respektive 
neextenzivního nebo neudržitelného 
původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1535
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
s cílem zajistit plný soulad se Zelenou 
dohodou pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje, za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé a udržitelné výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny a menšího množství cukru, tuku, 
ultra zpracovaných potravin a masa 
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s cílem zajistit zdravotní prospěšnost 
stravy a snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity, a významu zeleně v životním 
prostředí uvnitř i venku, coby řešení 
změny klimatu a znečištění ovzduší i 
zajištění dobré pohody lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
s cílem zajistit plný soulad se Zelenou 
dohodou pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje, za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
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ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé a udržitelné výživy a 
současně propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny a menšího množství 
cukru, tuku a masa s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1538
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby bylo provedeno 
přepracování programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
s cílem zajistit plný soulad se Zelenou 
dohodou pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje, za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé a udržitelné výživy 
založené na optimalizovaném příjmu 
masa a mléčných výrobků a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny s cílem 
snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1539
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, César Luena, Simona Bonafè, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte 
Guteland, Javi López, Marc Tarabella, Demetris Papadakis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem jeho sladění s cíli Zelené 
dohody a strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé výživy, krátkých 
místních a regionálních dodavatelských 
řetězců a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1540
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity; domnívá se, že zvláště důležitá je 
možnost informovat nové rodiče o 
podpoře zdravých stravovacích návyků 
dětí;

Or. el

Pozměňovací návrh 1541
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na politiku pobídek pro tvorbu školních 
dodavatelských řetězců s místně 
vyprodukovaným ovocem a zeleninou a 
rovněž vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

Or. el

Pozměňovací návrh 1542
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě a zahrnutím všech 
zemědělských výrobků do propagační 
politiky EU; zdůrazňuje význam 
vzdělávacích kampaní o důležitosti zdravé 
a vyvážené výživy a aktivního životního 
stylu, včetně propagace větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1543
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
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Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize financování určeného programu 
EU na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu 
zavedeného pro školy v EU, za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení a vyučovací hodiny ve 
školách o důležitosti zdravé výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny v rámci vyváženého a pestrého 
jídelníčku s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
iniciativy pro zdravé školní obědy v 
Evropě a akčního plánu EU pro boj s 
dětskou obezitou 2014–2020, za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé 
výživy a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1545
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
s cílem zajistit plný soulad se Zelenou 
dohodou pro Evropu a cíli udržitelného 
rozvoje za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé a udržitelné výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Jérémy Decerle, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. vyzývá Komisi, aby i nadále 
začleňovala všechny zemědělské produkty 
do své propagační politiky; naléhavě žádá, 
aby byla provedena revize programu EU na 
podporu zemědělských a potravinářských 
produktů, včetně režimu zavedeného pro 
školy v EU, za účelem posílení příspěvku 
k udržitelné produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny s cílem 
snížit míru obezity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byl posílen 
program EU na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu 
zavedeného pro školy v EU, za účelem 
posílení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé a 
pestré výživy a propagací větší konzumace 
středomořských produktů s cílem snížit 
míru obezity a vytvářet zdravější 
stravovací návyky;

Or. es

Pozměňovací návrh 1548
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací vyváženější 
stravy s cílem snížit míru obezity; 
zdůrazňuje, že tato politika musí zajistit 
příležitosti pro podporu všech 
zemědělských produktů;



PE680.920v01-00 394/440 AM\1224069CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o značkách 
jakosti, jako je např. ekologická značky 
EU, o důležitosti zdravé výživy a také o 
jasném označování původu, a propagací 
větší konzumace ovoce, zeleniny a masa;

Or. en

Pozměňovací návrh 1550
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity a zvyšovat povědomí o snižování a 
předcházení potravinového odpadu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1551
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
místně a regionálně vyprodukovaného 
ovoce a zeleniny oproti dováženému 
s cílem snížit míru obezity;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1552
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení založených na 
dostupných vědeckých poznatcích 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny s cílem 
snížit míru obezity;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1553
Joëlle Mélin

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny a přiměřeného využívání 
živočišných bílkovin s cílem snížit míru 
obezity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1554
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity a dalších onemocnění 
souvisejících s výživou, jako je diabetes 2. 
typu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1555
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení, na základě 
nejnovějších vědeckých poznatků, 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace ovoce a zeleniny s cílem 
snížit míru obezity;

Or. el

Pozměňovací návrh 1556
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
krátkých místních a regionálních 
dodavatelských řetězců, zdravé výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1557
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Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé a udržitelné výživy včetně ovoce a 
zeleniny a nižšího příjmu cukru, soli a 
tuků za účelem snížení míry obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1558
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity již od základních škol;

Or. it

Pozměňovací návrh 1559
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
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Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně podporou 
ekologických výrobků a zaměřením se na 
vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé 
výživy a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1560
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vědecky podložená vzdělávací 
sdělení o důležitosti vyvážené a zdravé 
výživy a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně 
poskytnutím školních vzdělávacích 
programů o důležitosti zdravé výživy a 
propagací větší konzumace ovoce a 
zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1562
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
vyvážené výživy s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
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revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
vyvážené zdravé a s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1564
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé pestré výživy a propagací větší 
konzumace sezónního ovoce a zeleniny 
s cílem snížit míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1565
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
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za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
místní produkci a spotřebě, konkrétně 
zaměřením se na vzdělávací sdělení 
o důležitosti zdravé výživy a propagací 
větší konzumace bio ovoce a zeleniny 
s cílem snížit míru obezity;

Or. lt

Pozměňovací návrh 1566
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé vyvážené výživy s cílem snížit míru 
obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 

14. naléhavě žádá posílení programu EU 
na podporu zemědělských a 
potravinářských produktů, včetně režimu 
zavedeného pro školy v EU, za účelem 
zvýšení příspěvku k udržitelné produkci a 
spotřebě, konkrétně zaměřením se na 
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se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší konzumace 
ovoce a zeleniny s cílem snížit míru 
obezity;

vzdělávací sdělení o důležitosti zdravé 
výživy a propagací větší konzumace ovoce 
a zeleniny s cílem snížit míru obezity;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1568
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy a propagací větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

14. naléhavě žádá, aby byla provedena 
revize programu EU na podporu 
zemědělských a potravinářských produktů, 
včetně režimu zavedeného pro školy v EU, 
za účelem posílení příspěvku k udržitelné 
produkci a spotřebě, konkrétně zaměřením 
se na vzdělávací sdělení o důležitosti 
zdravé výživy včetně propagace větší 
konzumace ovoce a zeleniny s cílem snížit 
míru obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe 
Alieva-Veli, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k tomu, aby propagační 
politika EU zahrnovala všechny 
zemědělské produkty, které splňují kritéria 
týkající se udržitelnosti (sociální, 
hospodářské a environmentální), se 
zvláštním důrazem na dobré životní 
podmínky zvířat, pesticidy a používání 
antimikrobiálních látek s cílem povzbudit 
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všechny provozovatele potravinového 
řetězce a zajistit, aby všechny tyto 
produkty byly podporovány ve stále větší 
udržitelnosti a aby všichni mohli přispět 
ke zvýšení celosvětové produkce a 
udržitelnosti spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje skutečnost, že podle 
Evropské agentury pro životní prostředí v 
EU maso a mléčné výrobky přispívají 6 % 
k ekonomické hodnotě potravin, ale k 
24 % dopadů na životní prostředí (včetně 
emisí CO2 a skleníkových plynů);

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá Komisi, aby stanovila 
konkrétní prostředky na podporu krátkých 
dodavatelských řetězců, jako je osvobození 
od DPH u výrobků uváděných na trh 
méně než 100 km od místa jejich výroby a 
poskytování veřejných prostor určených k 
prodeji, někdy sezónnímu, u výrobků 
velmi malých podniků nebo regionálních 
družstev;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1572
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že veškerá evropská 
produkce je udržitelná, a tudíž způsobilá 
pro propagační programy, které by 
neměly rozlišovat mezi výrobky; doufá v 
rozšíření seznamu produktů způsobilých 
pro podporu s cílem zvýšit povědomí o 
dědictví rozmanitosti kultur stravování v 
evropských zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 1573
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Alexander Bernhuber, 
Marlene Mortler, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. podporuje iniciativu Komise 
usilující o lepší označování původu nebo 
provenience u některých produktů; je 
přesvědčen, že jasné označování původu 
by umožnilo spotřebitelům podpořit místní 
a regionální, a tedy často i udržitelnější 
dodavatelské řetězce, a tím významně 
přispět k udržitelným potravinovým 
systémům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1574
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná důležitou úlohu volby 
spotřebitelů při dosahování cílů strategie 
a v tomto ohledu zdůrazňuje nezbytnost 
dobře vzdělaných spotřebitelů; vyzývá 
členské státy a regiony, aby ve svých 
osnovách kladly větší důraz na výživové a 
environmentální vzdělávání, a vyzývá 
Komisi, aby vypracovala příslušné 
pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1575
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že veškerá evropská 
produkce je udržitelná, a tudíž způsobilá 
pro propagační programy, které by 
neměly rozlišovat mezi výrobky; doufá v 
rozšíření seznamu produktů způsobilých 
pro podporu s cílem zvýšit povědomí o 
dědictví rozmanitosti kultur stravování v 
evropských zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 1576
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že propagační politika 
EU musí být nediskriminační a musí i 
nadále pokrývat všechny zemědělské 
produkty pocházející z Unie, aby se 
zajistilo, že všechny budou podporovány 
ve zlepšení udržitelnosti a že budou moci 
přispívat k udržitelné celosvětové výrobě a 
spotřebě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1577
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad tím, že na 
balení potravin se používají nepodložené a 
často zavádějící tvrzení a obrázky, čímž se 
snižuje transparentnost výrobků pro 
spotřebitele; zdůrazňuje, že je třeba 
regulovat tvrzení a obrázky na přední 
straně obalu, které spotřebitelům 
znesnadňují výběr zdravých potravin 
šetrných k dobrým životním podmínkám 
zvířat a šetrných k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1578
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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14a. vítá závazek posílit právní rámec 
pro zeměpisná označení; zdůrazňuje, že 
cílem by mělo být zavedení přísnějších 
kritérií pro environmentální a sociální 
udržitelnost zeměpisných označení a 
dobrých životních podmínek zvířat; 
zdůrazňuje, že zeměpisná označení jsou 
důležitým nástrojem rozvoje venkova a 
ochrany potravinové biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že vzhledem k 
významnému dopadu produkce mléka na 
životní prostředí by měl být školní projekt 
EU omezen na ekologické ovoce a 
zeleninu a již by neměl podporovat 
kravské mléko; zdůrazňuje, že bude-li 
pokračovat, měly by být dětem nabízeny 
alespoň alternativní rostlinné mléčné 
výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby naléhala na 
členské státy, které zbytečně komplikují 
pravidla programu distribuce ovoce a 
zeleniny do škol, aby plně využily 
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rozpočet, který jim byl za tímto účelem 
poskytnut, jak to zamýšlí tvůrci 
evropských předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1581
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k tomu, aby propagační 
politika EU produktů zahrnovala všechny 
zemědělské produkty s cílem zajistit, aby 
byly všechny podporovány ve stále větší 
udržitelnosti a aby všichni mohli přispět 
ke zvýšení celosvětové produkce a 
udržitelnosti spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1582
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k tomu, aby propagační 
politika EU produktů zahrnovala všechny 
zemědělské produkty s cílem zajistit, aby 
byly všechny podporovány ve stále větší 
udržitelnosti a aby všichni mohli přispět 
ke zvýšení celosvětové produkce a 
udržitelnosti spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
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Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá k tomu, aby propagační 
politika EU produktů zahrnovala všechny 
zemědělské produkty s cílem zajistit, aby 
byly všechny podporovány ve stále větší 
udržitelnosti a aby všichni mohli přispět 
ke zvýšení celosvětové produkce a 
udržitelnosti spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1584
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 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že řádná výživa 
podporuje optimální růst a rozvoj dětí a že 
školky a školy jsou klíčovými partnery při 
podněcování dětí k utváření zdravých 
stravovacích návyků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1585
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. podporuje zavedení vyučovacích 
hodin v oblasti zdraví a výživy a rozšíření 
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nabídky vyvážených jídelníčků ve školních 
jídelnách v rámci školních projektů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1586
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá závěry Rady ze dne 15. 
prosince 2020 o celounijním označování 
dobrých životních podmínek zvířat; 
připomíná, že většina evropských občanů 
má zájem o získání informací o dobrých 
životních podmínkách hospodářských 
zvířat při nákupu produktů živočišného 
původu; vyzývá Komisi, aby vypracovala 
harmonizovaný víceúrovňový systém 
označování dobrých životních podmínek 
zvířat, který bude jasně a stručně uvádět 
metody používané pro produkci během 
chovu, přepravy a porážky a bude se 
opírat se o vědecky podložené ukazatele 
dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
minimálních norem EU a jejich 
překročení, což umožní spotřebitelům 
činit informovaná rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1587
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. v souvislosti s propagačním 
programem EU rovněž zdůrazňuje 
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zlepšování stavu životního prostředí jak v 
interiéru, tak ve venkovních prostorách 
jako přirozeného řešení dopadů změny 
klimatu i znečištění ovzduší, jakož i 
zdravého životního prostředí a dobrých 
životních podmínek obyvatel;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1588
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Jytte 
Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vítá skutečnost, že strategie 
uznává, že je třeba vyhnout se 
marketingovým kampaním propagujícím 
maso za velmi nízké ceny, ale lituje, že 
strategie neučinila žádný závazek přestat 
podporovat produkci a spotřebu masa 
prostřednictvím propagačních programů 
pro zemědělské produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1589
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 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá členské státy, aby do 
vnitrostátních osnov začlenily vzdělávání 
v oblasti potravin a výživy jako povinnou 
součást vnitrostátních osnov; opakuje, že 
vzdělávací činnosti mohou zahrnovat i 
učitele a rodiče, neboť jsou vzorem 
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zdravých stravovacích návyků a životního 
stylu dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1590
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. bere na vědomí prováděcí 
rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 
2020 o financování poskytování informací 
a propagačních opatření na podporu 
zemědělských produktů prováděných na 
vnitřním trhu a ve třetích zemích a přijetí 
pracovního programu na rok 2021; vítá 
uznání, že je naléhavě nutné snížit 
závislost na pesticidech a 
antimikrobiálních látkách, snížit 
nadměrné hnojení, posílit ekologické 
zemědělství, zlepšit dobré životní 
podmínky zvířat a zvrátit ztrátu biologické 
rozmanitosti, a že orientace ročního 
pracovního programu by proto měla 
zahrnovat témata, která zdůrazňují a 
upřednostňují výrobky, které splňují tyto 
cíle; domnívá se, že vyčlenění poloviny 
rozpočtu ročního pracovního programu 
na podporu ekologických produktů, 
zdůraznění environmentální udržitelnosti 
zemědělství Unie a na podporu spotřeby 
ovoce a zeleniny v kontextu vyváženého a 
zdravého stravování je krokem správným 
směrem, zdůrazňuje však, že k dosažení 
cílů strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a Zelené dohody je třeba 
udělat více; vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že příští rozpočet pro roční pracovní 
program bude vyčleněn na udržitelné, 
ekologické a rostlinné produkty a bude 
podporovat krátké a místní potravinové 



PE680.920v01-00 414/440 AM\1224069CS.docx

CS

řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. naléhavě vyzývá Komisi, aby s 
ohledem na nejnovější vědecké poznatky 
revidovala, zlepšila a rozšířila acquis v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
a aby zavedla aktualizované požadavky na 
dobré životní podmínky zvířat pro všechny 
hospodářské druhy, se zvláštním důrazem 
na metody a parametry používané před 
porážkou, a aby zajistila účinnou ochranu 
všech zvířat přepravovaných za 
obchodními účely, zrušení přepravy na 
dlouhé vzdálenosti a podporu obchodu s 
masem a jatečně upravenými těly a 
genetickým materiálem v rámci EU i 
mimo ni; požaduje, aby proces přezkumu 
byl založen na přístupu „jedny dobré 
životní podmínky“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1592
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. zdůrazňuje význam vyvážené 
výživy a dostatečné tělesné aktivity pro 
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zdravý životní styl a vítá cíl Komise řešit 
nárůst nadváhy a obezity v celé EU do 
roku 2030; vyzývá k tomu, aby byla na 
základě nezávislých vědeckých údajů 
vypracována opatření, pro prevenci 
obezity a pro zohlednění skutečnosti, že 
hlavním důvodem obezity je nerovnováha 
mezi kalorickým příjmem a výdejem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1593
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 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. zdůrazňuje, že udržitelná výživa 
zahrnuje bezpečné, chutné a vyvážené 
potraviny, které pokryjí potřeby; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby potravinářský 
průmysl poskytoval širokou škálu 
potravin, které zohledňují různé životní 
styly a různé nutriční potřeby a 
preference; zdůrazňuje, že udržitelnější 
výživa musí podporovat rozhodnutí o 
koupi, které je založeno na škále 
dostupných potravin a na výběru 
spotřebitele; zdůrazňuje, že pro vědomé 
rozhodnutí je nezbytné mít dostatečné 
informace a správné porozumění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. připomíná, že velká většina 
evropských občanů si přeje lepší ochranu 
všech druhů chovaných zvířat, a proto 
vyzývá k důkladné revizi acquis v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat se 
zvláštním zaměřením na zlepšení a 
rozšíření směrnice 98/58/ES a nařízení 
1/2005 a 1009/2009 s ohledem na 
nejnovější vědecké důkazy a k zavedení 
aktualizovaných vědecky podložených 
požadavků na dobré životní podmínky 
zvířat pro všechny druhy hospodářských 
zvířat, včetně chovaných ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 1595
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Eleonora Evi, Francisco 
Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. odsuzuje využívání propagačního 
programu EU k falešným a zavádějícím 
tvrzením o dobrých životních podmínkách 
zvířat, jak například nedávno rozhodl 
SRC, samoregulační systém reklamy v 
Nizozemsku, v případě propagační 
kampaně o kuřatech, a vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že klamavé reklamní kampaně 
nebudou spolufinancovány z finančních 
prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1596
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Pascal Canfin, Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi
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Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. vítá uznání, že lepší životní 
podmínky zvířat zlepšují zdraví zvířat a 
snižují potřebu léků a zároveň přispívají k 
ochraně biologické rozmanitosti; vyzývá 
Komisi, aby aktivně podporovala 
rozhodující přechod na lepší životní 
podmínky zvířat a zemědělské postupy a 
postupy akvakultury podporující přírodní 
začlenění, které mohou poskytovat 
ekologické služby a zároveň lépe chránit 
zdraví a dobré životní podmínky zvířat a 
lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1597
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením; vyzývá Komisi a členské státy, 
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aby v nové SZP zajistily, že alespoň 30 % z 
fondu určeného na poradenské služby pro 
zemědělství bude směřovat k dosažení cílů 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, 
jako je udržitelné hospodaření s živinami, 
zlepšení agroekologických a 
agrolesnických postupů a technik, pomoc 
prvovýrobcům, kteří chtějí změnit 
produkci, podpora všech zemědělských 
postupů, které umožňují snížit používání 
hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 
prosazováním přirozených metod 
zlepšování úrodnosti půdy a ochrany proti 
škůdcům a zlepšováním dobrých životních 
podmínek zvířat, a to zásadním způsobem 
prostřednictvím přechodu na chov zvířat 
bez klecí do roku 2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 1598
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; zdůrazňuje, že je 
třeba v EU zavést široké vzdělávání o 
aplikacích, přínosech a rizicích algoritmů 
umělé inteligence, automatizace a 
robotiky, přesného zemědělství, 
digitálního zemědělství, elektromobility a 
zemědělství 4.0, jak je uvedeno v bílé knize 
o umělé inteligenci nazvané „Evropský 
přístup k excelenci a důvěře“, a 
podporovat provádění těchto řešení v 
zemědělství EU, zejména v rodinných 
zemědělských podnicích; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 



AM\1224069CS.docx 419/440 PE680.920v01-00

CS

abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1599
Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, 
Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; vyzývá členské státy, 
aby při navrhování a provádění svých 
vnitrostátních strategických plánů zvážily 
systémy AKIS; kromě toho připomíná, že 
potřebujeme síť údajů o udržitelnosti 
zemědělských podniků, pro dvojí účel 
stanovení referenčních hodnot pro 
výkonnost zemědělských podniků a 
zdokumentování využívání udržitelných 
postupů hospodaření a rovněž umožnění 
přesného a individuálně přizpůsobeného 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
prostřednictvím zpracování 
shromážděných údajů a poskytnutím 
snadného přístupu zemědělcům k místně 
relevantním informacím; zdůrazňuje 
význam komplexního přístupu k rychlým 
širokopásmovým připojením s cílem 
usnadnit zavádění digitálních 
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zemědělských technologií na úrovni 
zemědělských podniků; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat zemědělce při 
získávání know-how, aby mohli tato 
inovativní řešení používat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1600
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením; vyjadřuje však politování nad 
tím, že v zemědělském odvětví EU 
přetrvávají nerovnosti a že mnoho 
zemědělských podniků stále nemá 
základní služby, jako je připojení k síti 
dodávek vody, elektrické sítě nebo rychlé 
širokopásmové připojení, což si zasluhuje 
zvláštní pozornost ze strany Komise a 
členských států v souvislosti s politikou 
soudržnosti;

Or. pt



AM\1224069CS.docx 421/440 PE680.920v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1601
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením; vyjadřuje však politování nad 
tím, že v zemědělském odvětví EU 
přetrvávají nerovnosti a že mnoho 
zemědělských podniků stále nemá 
základní služby, jako je připojení k síti 
dodávek vody, elektrické sítě nebo rychlé 
širokopásmové připojení, což si zasluhuje 
zvláštní pozornost ze strany Komise a 
členských států v souvislosti s politikou 
soudržnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1602
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné, efektivní, inovativní a flexibilní 
zemědělské znalostní a inovační systémy 
(AKIS) umožňující zemědělským 
podnikům zůstat na trhu 
konkurenceschopné a udržitelné, což 
zaručí dynamiku venkovským oblastem a 
všem aktérům v rámci potravinového 
řetězce stát se udržitelnými, udrží 
přiměřenou úroveň příjmů a současně 
urychlí inovace a předávání poznatků; 
kromě toho připomíná, že potřebujeme síť 
údajů o udržitelnosti zemědělských 
podniků, abychom mohli stanovit 
referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením; uznává, že 
organizace zemědělců jsou užitečnými 
partnery pro rozvoj služeb 
zprostředkovatele informací a služeb 
zaměřených na inovace;

Or. it

Pozměňovací návrh 1603
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Christophe Hansen, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce, a zejména 
startupům a malým a středním podnikům, 
stát se udržitelnými pomocí urychlení 
inovací a předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
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abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením; připomíná, že je třeba stanovit 
konkrétní ukazatele a celounijní 
srovnatelný měřicí systém, který by 
definoval a ukazoval udržitelnost výrobku, 
aby bylo možné výrobky a výrobní metody 
porovnat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1604
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením; zdůrazňuje význam programu 
Horizont Evropa pro dosažení cílů 
výzkumu a inovací v oblasti zdraví půdy a 
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potravin, které mají potenciál přilákat do 
zemědělského odvětví další generaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné, efektivní, inovativní a flexibilní 
zemědělské znalostní a inovační systémy 
(AKIS) umožňující zemědělským 
podnikům zůstat na trhu 
konkurenceschopné a udržitelné, což 
zaručí dynamiku venkovským oblastem, a 
umožňující všem aktérům v rámci 
potravinového řetězce stát se udržitelnými 
pomocí urychlení inovací a předávání 
poznatků; kromě toho připomíná, že 
potřebujeme síť údajů o udržitelnosti 
zemědělských podniků, abychom mohli 
stanovit referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. it

Pozměňovací návrh 1606
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 15



AM\1224069CS.docx 425/440 PE680.920v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; ale také možnost 
dokončovat a nahromadit nové znalosti 
prostřednictvím celoživotního učení; 
kromě toho připomíná, že potřebujeme síť 
údajů o udržitelnosti zemědělských 
podniků, abychom mohli stanovit 
referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením a možnost 
výměny osvědčených postupů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1607
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce  
udržitelnými stát sepomocí urychlení 
inovací a předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, 
přičemž je nutné umožnit přesné a 

15. připomíná, že podpora účinných 
zemědělských znalostních a inovačních 
systémů (AKIS) může být účelná, pokud 
umožní všem aktérům v rámci 
potravinového řetězce konat pomocí 
urychlení inovací a předávání poznatků 
hospodárněji a ekologičtěji; kromě toho 
připomíná, že aby bylo umožněno přesné a 
individuálně přizpůsobené uplatňování 
nových přístupů k zemědělské výrobě na 
úrovní zemědělského podniku, 
potřebujeme přístup k širokopásmovým 
připojením pro všechny zemědělce;
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individuálně přizpůsobené uplatňování 
nových přístupů k zemědělské výrobě na 
úrovní zemědělského podniku tím, že 
budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. de

Pozměňovací návrh 1608
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků, zejména zavádění 
integrované ochrany rostlin pro každou 
plodinu; kromě toho připomíná, že 
potřebujeme síť údajů o udržitelnosti 
zemědělských podniků, abychom mohli 
stanovit referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1609
Martin Hojsík, Asger Christensen, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Sophia in 't Veld, 
Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací, 
zavádění integrované ochrany rostlin pro 
každou plodinu a předávání poznatků; 
kromě toho připomíná, že potřebujeme síť 
údajů o udržitelnosti zemědělských 
podniků, abychom mohli stanovit 
referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1610
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků a o 
„všeobecné kompatibilitě“ zemědělství a 
potravin, abychom mohli stanovit 
referenční hodnoty pro výkonnost 
zemědělských podniků a zdokumentovat 
využívání udržitelných postupů 
hospodaření, přičemž je nutné umožnit 
přesné a individuálně přizpůsobené 
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zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

uplatňování nových přístupů k zemědělské 
výrobě na úrovní zemědělského podniku 
tím, že budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1611
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
podpory úzké spolupráce mezi všemi 
zúčastněnými stranami (zemědělci, 
výzkumnými pracovníky, poradci, 
odborníky, nevládními organizacemi) 
prostřednictvím předávání poznatků a 
referenčních hodnot sítě údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
dokumentace využívání udržitelných 
postupů hospodaření, přičemž je nutné 
umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku na základě 
zajištění přístupu venkovských oblastí k 
rychlému širokopásmovému internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1612
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků zemědělcům; kromě 
toho připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

Or. it

Pozměňovací návrh 1613
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce přejít k 
udržitelnějším modelům pomocí urychlení 
inovací a předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
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zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

Or. es

Pozměňovací návrh 1614
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit dostupné, přesné a 
individuálně přizpůsobené uplatňování 
nových přístupů k zemědělské výrobě na 
úrovní zemědělského podniku tím, že 
budou mít zemědělci přístup k 
širokopásmovým připojením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1615
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
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v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými výrobci pomocí urychlení 
inovací a předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1616
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými pomocí urychlení inovací a 
předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

15. připomíná nutnost podporovat 
účinné zemědělské znalostní a inovační 
systémy (AKIS) umožňující všem aktérům 
v rámci potravinového řetězce stát se 
udržitelnými výrobci pomocí urychlení 
inovací a předávání poznatků; kromě toho 
připomíná, že potřebujeme síť údajů 
o udržitelnosti zemědělských podniků, 
abychom mohli stanovit referenční 
hodnoty pro výkonnost zemědělských 
podniků a zdokumentovat využívání 
udržitelných postupů hospodaření, přičemž 
je nutné umožnit přesné a individuálně 
přizpůsobené uplatňování nových přístupů 
k zemědělské výrobě na úrovní 
zemědělského podniku tím, že budou mít 
zemědělci přístup k širokopásmovým 
připojením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1617
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je nutné lépe 
informovat spotřebitele prostřednictvím 
povinného uvedení země původu u všech 
potravin, což celému zemědělsko-
potravinovému řetězci zaručí jasný a 
transparentní nástroj, který bude jednotně 
používán na celém evropském trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1618
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že digitalizace 
zemědělství není sama o sobě cílem a že 
veřejná podpora by se měla zaměřit na 
řešení globálních výzev, jako je změna 
klimatu a úbytek biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že digitalizace zemědělských 
podniků by neměla přispívat k již tak 
vysoké míře zadlužení zemědělců a 
závislosti na velkých korporacích; 
konstatuje, že velké datové platformy v 
zemědělském odvětví vlastní několik 
velkých korporací, což jim umožňuje 
kontrolu nad trhem a konkurenční 
výhody; je znepokojen tím, že drobní 
zemědělci musí od těchto velkých 
korporací nakupovat údaje týkající se 
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jejich vlastních zemědělských podniků, 
pokud si k nim přejí přístup, což ohrožuje 
soukromí, ziskovost a nezávislost 
zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1619
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. opakuje názor, že řešení v oblasti 
umělé inteligence mohou být společnosti 
ku prospěchu v oblasti bezpečnosti 
potravin, mimo jiné podporou přesného 
zemědělství nebo obecněji zemědělství 4.0, 
kdy Unie patří mezi vedoucí představitele 
aplikací umělé inteligence (např. pro 
automatizované strojové úpravy pro 
předpovědi počasí nebo identifikaci 
nemocí), a v souladu s prioritami Zelené 
dohody a strategií Evropa připravená na 
digitální věk umožní účinnější produkci, 
která bude spojena s přísnějšími normami 
v oblasti životního prostředí a lepším 
využíváním zdrojů, což je obzvláště 
důležité v oblastech, kde jsou vodní zdroje 
omezené a změna klimatu má závažné 
dopady;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1620
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh



PE680.920v01-00 434/440 AM\1224069CS.docx

CS

15a. zdůrazňuje, že členské státy přidělí 
alespoň 30 % prostředků vyčleněných na 
poradenské služby pro zemědělství na 
poradenské služby a technickou pomoc 
přispívající k cílům v souladu se strategií 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, jako je 
udržitelné hospodaření s živinami, 
zlepšování agroekologických a 
agrolesnických postupů a technik, pomoc 
prvovýrobcům, kteří chtějí změnit 
produkci, podpora všech udržitelných 
zemědělských postupů, které umožňují 
snížit používání hnojiv a přípravků na 
ochranu rostlin podporou přírodních 
metod zlepšování úrodnosti půdy a 
ochrany proti škůdcům, a zlepšení 
dobrých životních podmínek zvířat, jako je 
ekologické zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1621
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. konstatuje, že mnoho regionů v 
současné době čelí stárnutí obyvatelstva a 
pokračujícímu vylidňování venkova; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby se při rozvoji 
politických iniciativ navazujících na 
strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
zaměřila na praktické kroky k zajištění 
stávajících pracovních míst v těchto 
regionech, k vytváření nových a k jejich 
zatraktivnění pro kvalifikované 
pracovníky; zdůrazňuje, že bez řádné 
venkovské infrastruktury nemůže být 
žádná strategie úspěšná, bez ohledu na to, 
jak by byla integrována;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1622
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. je znepokojen tím, že vzhledem k 
tomu, že data velkého objemu mění 
zemědělství, nedostatek regulačních 
rámců na ochranu údajů a informací 
získaných zemědělci vede k 
bezprecedentní schopnosti 
technologických platforem tato data 
shromažďovat, kontrolovat a zpeněžovat; 
poukazuje na to, že je třeba chránit 
přístup zemědělců k údajům o vlastních 
zemědělských podnicích a jejich kontrolu, 
aby bylo možné je využít k posílení 
hospodářské a environmentální 
udržitelnosti zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1623
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že zemědělci mají 
slabší vyjednávací pozici v souvislosti se 
zpracováním a rozsáhlým obchodem a 
konkurencí ze strany dodavatelů ze zemí 
mimo EU v dodavatelském řetězci; 
doporučuje proto rovněž institucionální a 
finanční podporu pro zemědělské výrobce 
při zřizování společných hospodářských 
struktur, jako jsou seskupení a organizace 
zemědělských producentů a družstva;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 1624
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
extrémní obezřetnost při provádění 
digitálních a propojených systémů, pokud 
jde o kybernetickou bezpečnost a ochranu 
údajů; připomíná, že shromážděné údaje 
samy o sobě představují strategickou a 
citlivou hodnotu; zdůrazňuje proto 
význam podpory rozvoje evropských 
řešení v této oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1625
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
předvídatelný, dlouhodobý a vědecky 
podložený politický rámec pro rozvoj 
zemědělských inovací; vybízí k přesnému 
zemědělství a biotechnologii jako 
základním prvkům podpory rychlého a 
bezpečného přechodu k udržitelnějším 
postupům v sociální, ekonomické a 
environmentální oblasti;

Or. es

Pozměňovací návrh 1626
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
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Düpont

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že členské státy by 
měly zemědělcům umožnit finanční 
podporu, poradenské služby pro 
zemědělství, odbornou přípravu, 
technologii, inovace a rozvoj nových 
udržitelných obchodních modelů při 
zavádění a zajišťování biologické 
rozmanitosti a přínosů pro životní 
prostředí; vzhledem k tomu, že je důležité 
vyvážit dobrovolná opatření a regulační 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1627
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je důležité 
poskytovat poradenství a podporovat ženy; 
prostřednictvím odborné přípravy a 
rozvoje dovedností mohou ženy na 
venkově hrát mnohem větší úlohu při 
rozvoji ekologických potravinových a 
zemědělských hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1628
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto



PE680.920v01-00 438/440 AM\1224069CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že je nutné lépe 
informovat spotřebitele prostřednictvím 
povinného uvedení země původu u všech 
potravin, včetně králičího masa a zvěřiny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1629
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Biljana Borzan, Anna Deparnay-
Grunenberg

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že údaje o zemědělství 
a zemědělské půdě jsou ve veřejném 
zájmu, pokud jde o zabezpečení potravin a 
ochranu životního prostředí, a že tyto 
údaje musí být zpřístupněny veřejnosti; 
zdůrazňuje, že úplné, standardizované a 
interoperabilní údaje jsou nezbytné 
zejména k řádnému řízení budoucí SZP 
založené na výkonnosti; konstatuje, že 
údaje EU jsou zapotřebí především o 
lesích, zejména pokud jde o mapování 
starých lesů, kvalitu a úrodnost půdy, 
biologickou rozmanitost a zemědělskou 
půdu, opylovače a používání pesticidů, 
hnojiv a veterinárních produktů; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že údaje 
shromažďované nebo vytvořené za 
pomoci veřejných finančních prostředků 
zůstanou veřejné a nebudou si je 
přivlastňovat soukromé společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1630
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vybízí zejména malé a střední 
zemědělce k využívání digitálních nástrojů 
a nových technologií pro účinnější 
výrobu, lepší propagaci a lepší 
komunikaci s dalšími subjekty v 
potravinovém řetězci; zdůrazňuje, že 
digitalizace by mohla umožnit silnější 
spolupráci v rámci potravinového řetězce 
a větší transparentnost od zemědělců ke 
spotřebitelům; zdůrazňuje, že nové 
technologie by měly zemědělcům usnadnit 
celoživotní učení a pomoci vytvářet nové 
příležitosti ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1631
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. je přesvědčen, že při hodnocení a 
definici dalších systémů označování, jako 
je označování dobrých životních 
podmínek zvířat nebo označování 
udržitelnosti, musí být zohledněna potřeba 
zajistit ekonomickou udržitelnost 
evropských zemědělských podniků;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1632
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že je naprosto 
nezbytné, aby zemědělci dostávali 
celoživotní podporu a odbornou přípravu 
při přechodu na agroekologické postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1633
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. zdůrazňuje, že právo na opravu se 
musí vztahovat i na všechny druhy 
zemědělských strojů a technologií;

Or. en


