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Pozměňovací návrh 1634
Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, 
Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje regulační opatření, která 
by snížila zátěž, kterou vysoce zpracované 
potraviny s vysokým obsahem soli, cukru a 
tuků vytvářejí pro veřejné zdraví; 
připomíná, že výživové profily, které mají 
již dlouho prošlou platnost, jsou i nadále 
relevantní a je nezbytné, aby splňovaly cíl 
nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních; vítá oznámení 
legislativního návrhu na vytvoření 
výživových profilů; poukazuje na to, že 
mnoho potravinářských výrobků, včetně 
některých výrobků uváděných na trh pro 
děti, i nadále používá zdravotní a výživová 
tvrzení, přestože mají vysokou míru 
dotčených živin; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se zakázalo používání tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k zavedení závazných cílů 
pro hlavní výrobce potravin a 
maloobchodníky, které by umožnily 
reformulovat zpracované potraviny; 
zdůrazňuje, že jeden ze dvou dospělých v 
EU má nadváhu nebo je obézní, což 
dokazuje, že je třeba přijmout důraznější 
opatření, která by pomohla překonat tuto 
krizi v oblasti veřejného zdraví; uznává, že 
nutriční štítky na přední straně obalu jsou 
mezinárodními orgány veřejného zdraví, 
jako je Světová zdravotnická organizace, 
považovány za klíčový nástroj, který 
spotřebitelům pomáhá při 
informovanějším a zdravějším výběru 
potravin; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
povinné nutriční označení EU na přední 
straně obalu bude vypracováno na základě 
spolehlivých a nezávislých vědeckých 
poznatků a prokázaného pochopení 
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spotřebitelů; dále zdůrazňuje, že pro 
snadné srovnávání mezi výrobky by měl 
obsahovat výkladový prvek a vycházet z 
jednotných referenčních objemů, jako je 
100 g / 100 ml;

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření na podporu 
vyvážené stravy prostřednictvím 
vzdělávacích kampaní pro spotřebitele a 
akcí, které informují o významu pestré a 
vyvážené stravy, která nevylučuje žádnou 
potravinu, pokud je konzumována ve 
správném množství a frekvenci a je to 
doprovázeno adekvátní fyzickou aktivitou; 
vítá úsilí o harmonizaci systémů 
případného značení na přední straně obalu 
v celé EU, pokud jsou dobrovolné, 
nediskriminační a založené na skutečných 
spotřebovaných porcích a na nezávislých 
vědeckých poznatcích a vyhýbají se 
zjednodušujícím řešením, která by mohla 
ovlivnit výběr spotřebitelů místo toho, aby 
je informovala o skutečném příjmu živin a 
vyvážené stravě; domnívá se, že systém 
uvádění výživové hodnoty na přední 
straně obalu harmonizovaný na úrovni 
EU musí splňovat požadavky stanovené v 
článku 35 nařízení (EU) č. 1169/2011; v 
tomto ohledu připomíná, že rozdíly ve 
spotřebě souvisejí nejen s dostupností 
surovin, ale také s odlišným podnebím, 
které vyžaduje větší či menší příjem 
určitých živin, a také s tradicemi a recepty 
typickými pro danou oblast, které je jako 
takové třeba vzít při definici vyvážené 
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stravy v úvahu a chránit je;

Or. it

Pozměňovací návrh 1636
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že 
je třeba posílit a harmonizovat kroky 
vnitrostátních orgánů zaměřené na 
omezení nebo zákaz používání klamavých 
výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl; vybízí 
k povinnému celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích; o 
výživových doporučeních a porcích; 
zdůrazňuje, že systém značení na přední 
straně obalu by měl spotřebitelům 
pomáhat při výběru zdravějších potravin 
tím, že jim poskytne podrobné a 
srozumitelné informace o potravinách, 
které konzumují, a vyhne se 
zjednodušujícím řešením, aniž by byla 
ohrožena konkurenceschopnost 
evropského zemědělského systému a aniž 
by byla narušena kvalita dodavatelských 
řetězců; vyjadřuje podporu vyvážené 
stravy prostřednictvím vzdělávacích 
kampaní pro spotřebitele a akcí, které 
informují o významu pestré a vyvážené 
stravy, která nevylučuje žádnou 
potravinu, pokud je konzumována ve 
správném množství a frekvenci a je to 
doprovázeno adekvátní fyzickou aktivitou;

Or. it



PE681.105v01-00 6/388 AM\1224997CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1637
Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
vytvářejí pro veřejné zdraví, a která by 
podpořila vyváženou stravu 
prostřednictvím vzdělávacích kampaní pro 
spotřebitele a akcí, které informují o 
významu pestré a vyvážené stravy, která 
nevylučuje žádnou potravinu, pokud je 
konzumována ve správném množství a 
frekvenci a je to doprovázeno adekvátní 
fyzickou aktivitou; vítá úsilí o zavedení 
harmonizovaného systému značení na 
přední straně obalu, který vylučuje 
produkty s chráněným označením původu 
(CHOP) a s chráněným zeměpisným 
označením (CHZO) a produkty s jedinou 
složkou, jako je olivový olej, a vychází z 
italského „energetického“ systému 
značení, který spotřebiteli ukazuje 
energetický a výživový přínos skutečně 
spotřebovaných porcí; požaduje, aby byl 
harmonizovaný systém značení založený 
na spolehlivých vědeckých důkazech a 
přesném posouzení dopadů, aby byl 
založený na zásadách článku 35 nařízení 
(EU) č. 1169/2011 a aby se vyvaroval 
zjednodušujících řešení, která by mohla 
ovlivnit výběr spotřebitelů místo toho, aby 
je informovala o skutečném příjmu živin a 
vyvážené stravě;

Or. it

Pozměňovací návrh 1638
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích; domnívá se, že hlavními cíli by 
mělo být snížení výskytu nadměrné 
hmotnosti a obezity, snížení nemocnosti a 
úmrtnosti na kardiovaskulární choroby, 
rakovinu a diabetes 2. typu a zvýšení 
počtu let zdravého života; doporučuje 
proto, aby podpora udržitelných postupů 
zpracování potravin zohledňovala 
stávající údaje o spotřebě potravin a 
složek potravin v jednotlivých zemích, 
jejich dopad na zdraví a doporučení 
ohledně zásad řádné výživy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1639
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokou mírou soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
výživové profily jsou značně zpožděné, a 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit spolehlivý 
soubor výživových profilů, aby se omezilo 
nebo zakázalo používání klamavých 
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klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl; vybízí k 
povinnému celounijnímu systému značení 
na přední straně obalu založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích, který 
by potraviny považoval za součást širšího 
kontextu zdravé stravy, neboť by podpořil 
rozmanitost, typickou stravu, umírněnost 
a správnou rovnováhu všech skupin 
potravin; legislativní vývoj musí zohlednit 
skutečnost, že některé potravinářské 
výrobky s označením původu nebo 
zeměpisným označením nelze omezit 
pouze na výživový profil, neboť způsoby 
jejich spotřeby jsou slučitelné s vyváženou 
stravou; pro tyto výrobky by pak mohlo 
být mnohem vhodnější podporovat 
vyváženou stravu, a nikoli výživový profil;

Or. en

Pozměňovací návrh 1640
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích; zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné uplatňovat systém označování 
výživových hodnot, který bude zahrnovat 
pokyny týkající se stravování s cílem 
podpořit spotřebitele v tom, aby se mohli 
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zdravějším způsobem rozhodovat o 
potravinách, a který jim umožní lépe, 
podrobněji a snadněji pochopit, nikoli 
však příliš zjednodušeně, informace o 
potravinách, které konzumují, a to i s 
ohledem na míru zpracování potravin a 
přínosy vysoce kvalitních potravin s 
nízkou mírou zpracování na základě 
tradičních evropských stravovacích a 
spotřebních návyků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1641
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles 
Lebreton, Maxette Pirbakas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření a vzdělávací 
kampaně pro spotřebitele na podporu 
vyvážené stravy, které informují o 
významu pestré a vyvážené stravy, která 
nevylučuje žádnou potravinu, pokud je 
konzumována ve správném množství a 
frekvenci a je to doprovázeno adekvátní 
fyzickou aktivitou; vítá úsilí o 
harmonizaci systémů značení na přední 
straně obalu v celé EU, pokud je zvolený 
systém dobrovolný, založený na 
skutečných spotřebovaných porcích a na 
nezávislých vědeckých poznatcích a 
vyhýbá se zjednodušujícím řešením, která 
by mohla ovlivnit výběr spotřebitelů místo 
toho, aby je informovala o skutečném 
příjmu živin a vyvážené stravě; z rámce 
nástrojů vhodných pro harmonizaci 
označování na přední straně obalu na 
evropské úrovni je vyloučena možnost 
použití zjednodušených kategorií a/nebo 
kategorií vyjádřených barevnými 
schématy nebo semafory, jako je model 
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„Nutriscore“;

Or. it

Pozměňovací návrh 1642
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření a vzdělávací 
kampaně pro spotřebitele na podporu 
vyvážené stravy, které informují o 
významu pestré a vyvážené stravy, která 
nevylučuje žádnou potravinu, pokud je 
konzumována ve správném množství a 
frekvenci a je to doprovázeno adekvátní 
fyzickou aktivitou; vítá úsilí o 
harmonizaci systémů značení na přední 
straně obalu v celé EU, pokud je zvolený 
systém dobrovolný, založený na 
skutečných spotřebovaných porcích a na 
nezávislých vědeckých poznatcích a 
vyhýbá se zjednodušujícím řešením, která 
by mohla ovlivnit výběr spotřebitelů místo 
toho, aby je informovala o skutečném 
příjmu živin a vyvážené stravě; domnívá 
se, že systém uvádění výživové hodnoty na 
přední straně obalu harmonizovaný na 
úrovni EU musí splňovat požadavky 
stanovené v článku 35 nařízení (EU) č. 
1169/2011;

Or. it

Pozměňovací návrh 1643
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Marlene Mortler, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví s přihlédnutím 
k již dosaženým úspěchům při jeho 
snižování; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
zjednodušenému celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích; 
zdůrazňuje význam diverzifikované a 
vyvážené stravy, která zahrnuje mírný 
příjem soli, cukru a tuků; zdůrazňuje, že 
sůl, cukr a tuky mají vlastnosti a funkce 
představující přidanou hodnotu v 
potravinách, jako je konzervace, aromata 
a zvýraznění textury; zdůrazňuje, že cukry 
a tuky by neměly být posuzovány pouze na 
základě jejich energetické hustoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1644
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 

16. požaduje opatření, která by snížila 
konzumaci potravin s vysokým obsahem 
soli, cukru a tuků vytvářejí pro veřejné 
zdraví; lituje, že zavedení výživových 
profilů je značně zpožděné, a zdůrazňuje, 
že je třeba vytvořit spolehlivý soubor 
výživových profilů, aby se omezilo nebo 
zakázalo používání klamavých výživových 
tvrzení o potravinách bohatých na tuky, 
cukry nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
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systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích; zdůrazňuje, že je 
důležité, aby se povinný systém 
označování výživových informací 
nevztahoval na výrobky, na něž se 
vztahuje některá ze tří známek kvality 
existujících v předpisech EU (chráněné 
označení původu, chráněné zeměpisné 
označení a zeměpisné označení), aby 
nebyly penalizovány výrobky, které již 
podléhají vysokým výživovým 
standardům;

Or. es

Pozměňovací návrh 1645
Hilde Vautmans, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. vybízí k harmonizovanému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1646
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
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Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích; zdůrazňuje, že jakékoli 
nutriční označení na přední straně balení 
by mělo být vypracováno na základě 
spolehlivých a nezávislých vědeckých 
důkazů a nemělo by být předmětem 
obchodních zájmů; dále zdůrazňuje, že v 
zájmu snazšího porovnávání mezi výrobky 
by jakékoli označení na přední straně 
balení mělo být založeno na jednotných 
referenčních objemech, jako je 100 g / 
100 ml;

Or. en

Pozměňovací návrh 1647
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
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klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích a k důkladnému posouzení 
dopadu, s přihlédnutím k vyššímu zájmu 
spotřebitelů, a zároveň zajistí spravedlivou 
hospodářskou soutěž na vnitřním trhu a 
ochranu drobných producentů a 
zemědělců a všech tradičních kvalitních 
produktů EU, které charakterizují naše 
rozmanité kulinářské a kulturní dědictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1648
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 1649
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
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Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že 
je třeba vytvořit komplexní soubor 
iniciativ, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých a zavádějících 
výživových tvrzení a podpořila zdravější 
výživa prostřednictvím lepších 
spotřebitelských informací o potravinách a 
výživových hodnotách u vysoce 
zpracovaných potravin a potravin 
bohatých na kalorie, tuky, cukry nebo sůl; 
vyzývá Komisi, aby posoudila 
proveditelnost a podoby harmonizovaného 
dobrovolného celounijního systému 
značení na přední straně obalu s cílem 
poskytovat spotřebitelům transparentní a 
komplexní informace založené na 
nezávislých a aktuálních vědeckých 
poznatcích; zdůrazňuje, že takový systém 
by měl být nezávislý na obchodních 
zájmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1650
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 

16. požaduje opatření na evropské 
úrovni na podporu přeformulování 
výrobků, na které se nevztahují režimy 
jakosti EU, která by snížila zátěž, kterou 
vysoce zpracované potraviny s vysokým 
obsahem soli, cukru a tuků vytvářejí pro 
veřejné zdraví; lituje, že zavedení 
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se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

výživových profilů je značně zpožděné, a 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit spolehlivý 
soubor výživových profilů, aby se omezilo 
nebo zakázalo používání klamavých 
výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl; vybízí 
k povinnému celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích a 
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
podporovaly provádění nadcházejícího 
systému EU a zdržely se jednostranných 
opatření, která by mohla bránit 
harmonizační činnosti Evropské komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 1651
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, César Luena, Clara Aguilera, Inese Vaidere, 
Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje komplexní a doplňkovou 
škálu opatření, která by snížila zátěž, 
kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; připomíná, že 
výživové profily, které mají již dlouho 
prošlou platnost, jsou i nadále relevantní 
a je nezbytné, aby splňovaly cíl nařízení 
(ES) č. 1924/2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních; vítá oznámení 
legislativního návrhu na vytvoření 
výživových profilů; poukazuje na to, že 
mnoho potravinářských výrobků, včetně 
některých výrobků uváděných na trh pro 
děti, i nadále používá zdravotní a výživová 
tvrzení, přestože mají vysokou míru 
dotčených živin; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se zakázalo používání 
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výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl;

Or. en

Pozměňovací návrh 1652
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; připomíná, že 
výživové profily, které mají již dlouho 
prošlou platnost, jsou i nadále relevantní 
a je nezbytné, aby splňovaly cíl nařízení 
(ES) č. 1924/2006 o výživových a 
zdravotních tvrzeních; vítá oznámení 
legislativního návrhu na vytvoření 
výživových profilů; poukazuje na to, že 
mnoho potravinářských výrobků, včetně 
některých výrobků uváděných na trh pro 
děti, i nadále používá zdravotní a výživová 
tvrzení, přestože mají vysokou míru 
dotčených živin; zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání výživových a zdravotních 
tvrzení o potravinách bohatých na tuky, 
cukry nebo sůl;

Or. en

Pozměňovací návrh 1653
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdravía  a požaduje 
rozšířený program reformulace 
ultrazpracovaných potravin; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl, a zvážit zvláštnosti kvality a 
tradiční výroby potravin; vyzývá 
k harmonizovanému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích a stravovacích pokynech, který 
podpoří spotřebitele, aby přijímali 
zdravější rozhodnutí o potravinách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1654
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví, a zaměřují se 
zejména na usnadnění uvádění 
inovativních a udržitelných složek a 
technologií, jako jsou biotechnologická 
řešení, na trh; což by významně přispělo 
ke zlepšení výživového profilu 
zpracovaných potravin; lituje, že zavedení 
výživových profilů je značně zpožděné, a 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit spolehlivý 
soubor výživových profilů, aby se omezilo 
nebo zakázalo používání klamavých 
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výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl; vybízí 
k povinnému celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1655
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k harmonizovanému 
a povinnému celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích a 
stravovacích pokynech, který by 
spotřebitele podporoval ve zdravějším 
výběru potravin a který jim poskytne lepší, 
podrobnější a jednodušší, ale nikoli příliš 
zjednodušené informace o potravinách, 
které konzumují;

Or. en

Pozměňovací návrh 1656
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že 
je třeba vytvořit spolehlivý soubor iniciativ 
na podporu zdravější stravy díky lepšímu 
vzděláním v oblasti potravin a výživy, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k harmonizovanému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu, který by byl schopen 
poskytovat vyčerpávající informace 
týkající se živin, založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích a 
referenčních příjmech průměrného 
spotřebitele, aniž by to bylo zavádějící a 
ovlivnilo výběr nákupu, jak stanoví 
nařízení (EU) č. 1169/2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 1657
Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že 
je třeba vytvořit spolehlivý soubor iniciativ 
na podporu zdravější stravy díky lepšímu 
vzděláním v oblasti potravin a výživy, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k harmonizovanému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu který by byl schopen 
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vědeckých poznatcích; poskytovat vyčerpávající informace 
týkající se živin, založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích a 
referenčních příjmech průměrného 
spotřebitele, aniž by to bylo zavádějící a 
ovlivnilo výběr nákupu, jak stanoví 
nařízení (EU) č. 1169/2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 1658
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou potraviny s vysokým 
obsahem soli, cukru a tuků vytvářejí pro 
veřejné zdraví; zdůrazňuje, že celounijní 
systém značení na přední straně obalu musí 
být založen na nezávislých vědeckých 
poznatcích a zohlednit maximální 
množství dostupných údajů o potravinách; 
připomíná, že tento systém se musí zdržet 
jakékoli diskriminace určitých produktů, 
které nemohou být omezeny na nutriční 
profil, jelikož někdy představují tradice a 
know-how slučitelné s vyváženou stravou; 
v této souvislosti rovněž připomíná, že 
zdravá výživa nezávisí pouze na nutričním 
profilu určitých potravin, ale také na tom, 
zda je střídmá a rozmanitá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1659
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl, a právní předpisy stanovující 
maximální limity cukru, tuků a soli v 
některých zpracovaných potravinách; 
vyzývá k zákazu přidaného cukru v 
potravinách pro děti; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích, jako je Nutriscore;

Or. en

Pozměňovací návrh 1660
Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení o vysoce 
zpracovaných potravinách bohatých na 
tuky, cukry nebo sůl; uznává zátěž 
nákladů, která by vznikla v důsledku 
těchto požadavků malým a středním 
výrobcům a jejich schopnosti konkurovat 
velkým výrobcům, a vyzývá proto Komisi, 
aby navrhla zjednodušený režim pro účast 
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malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1661
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje 
význam výživových profilů, jejichž cílem 
je zabránit používání klamavých 
výživových tvrzení o potravinách bohatých 
na tuky, cukry nebo sůl; vybízí 
k celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích s ohledem na 
specifika skupin produktů; zdůrazňuje, že 
zavádění veškerých dalších informací, 
které mají být spotřebiteli poskytnuty, 
musí být doprovázeno náležitě 
financovanými osvětovými kampaněmi, 
aby bylo dosaženo jejich cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1662
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví také snížením 
konkurenční výhody výroby cukru na 
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zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

základě zvláštního mechanismu podpory v 
SZP; lituje, že zavedení výživových profilů 
je značně zpožděné, a zdůrazňuje, že je 
třeba vytvořit spolehlivý soubor 
výživových profilů, aby se omezilo nebo 
zakázalo používání klamavých výživových 
tvrzení o potravinách bohatých na tuky, 
cukry nebo sůl; vybízí 
k harmonizovanému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích, který by stavěl na již 
existujících systémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1663
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. zdůrazňuje, že nadváha a obezita 
vedou k mnoha nepřenosným nemocem a 
jsou způsobeny nerovnováhou mezi 
příjmem a spotřebou energie, uznává, že 
je třeba informovat spotřebitele o 
opatřeních, která by snížila nadměrný 
příjem vysoce zpracovaných potravin s 
vysokým obsahem soli, cukru a tuků, a 
reformulovat výrobky v souladu s pokyny 
pro zdravou a udržitelnou stravu, je-li to 
možné; konstatuje, že povinný celounijní 
systém značení na přední straně obalu by 
měl vycházet z pravidel pro označování 
stanovených v nařízení č. 1169/2011 o 
informacích o potravinách pro 
spotřebitele a z nových nezávislých 
vědeckých poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1664
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Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; požaduje, aby 
spotřebitelům byly podávány tučným 
písmem informace o počtu složek 
obsažených ve výrobcích; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1665
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou nadměrná spotřeba potravin 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytváří pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že spolehlivý 
soubor výživových profilů by pomohl 
spotřebitelům lépe pochopit výživová 
tvrzení o potravinách a zejména zasadit do 
perspektivy tvrzení o potravinách 
bohatých na tuky, cukry nebo sůl; žádá, 
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systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

aby byla věnována zvláštní pozornost 
potravinám pro děti a dalším potravinám 
pro zvláštní účely; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. vyzývá k harmonizovanému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích a stravovacích 
pokynech, který by spotřebitele 
podporoval ve zdravějším výběru potravin 
a který jim poskytne lepší, podrobnější a 
jednodušší, ale nikoli příliš zjednodušené 
informace o potravinách, které 
konzumují;

Or. en

Pozměňovací návrh 1667
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
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s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích, který bude pro spotřebitele 
snadno srozumitelný a snadno čitelný a 
nebude nadměrně zatěžovat podniky 
zabývající se balením potravin a odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 1668
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. vybízí členské státy a Komisi, aby 
poskytovaly široké veřejnosti více vědecky 
podložených informací o zásadách 
zdravého stravování bez dalšího tlaku či 
zákazů; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
odpovědní a přiměřeně informovaní 
občané, kteří se zasazují o blaho dětí a 
jejich pečovatelů, nesou odpovědnost za 
své vlastní zdravé stravování; konstatuje, 
že povinný celounijní systém značení 
založený na nezávislých vědeckých 
poznatcích by mohl mít smysl, přičemž 
takové označení nemusí být uvedeno na 
přední straně obalu;

Or. de

Pozměňovací návrh 1669
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových informací 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k dobrovolnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích a s přihlédnutím k 
potravním a kulturním zvláštnostem 
členských států;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1670
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; uznává zátěž nákladů, která by 
vznikla v důsledku těchto požadavků 
malým a středním výrobcům, a vyzývá 
proto Komisi, aby navrhla zjednodušený 
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režim pro účast malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1671
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků, 
látek zlepšujících potraviny, reziduí 
pesticidů a škodlivých chemikálií a jejich 
směsí vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, 
že zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1672
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
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zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu s 
cílem posílit postavení spotřebitelů při 
informovaném, zdravém a udržitelném 
výběru potravin založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1673
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by vedla k 
vyvážené stravě prostřednictvím 
vzdělávacích kampaní pro spotřebitele a 
akcí informujících o významu pestré a 
vyvážené stravy, která nevylučuje žádnou 
potravinu, pokud je konzumována ve 
správném množství a frekvenci a je to 
doprovázeno adekvátní fyzickou 
aktivitou; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k harmonizovanému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

Or. it

Pozměňovací návrh 1674
Elsi Katainen
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Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích při zachování národních a 
zavedených nutričních štítků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1675
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl, a všímá si rovněž rizika, která 
představují méně zdravé výrobky „dvojí 
kvality“; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1676
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou potraviny s vysokým 
obsahem soli, cukru a tuků vytvářejí pro 
veřejné zdraví; lituje, že systém 
výživových profilů podporovaný Komisí – 
Nutriscore – postrádá vědecké základy a 
není účinným systémem pro poskytování 
užitečných informací spotřebitelům na 
podporu zdravé a vyvážené 
stravy; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k systému značení on-line 
založenému na vědeckých poznatcích;

Or. es

Pozměňovací návrh 1677
Asger Christensen, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
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klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k celounijnímu 
kategorizovanému systému značení na 
přední straně obalu založenému na 
nezávislých vědeckých poznatcích; vyzývá 
k dobrovolnému harmonizovanému 
označování původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1678
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik, Radan 
Kanev

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na spolehlivých vědeckých 
důkazech a prokázaném porozumění 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1679
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření na podporu 
vyvážené stravy prostřednictvím 
vzdělávacích kampaní pro spotřebitele a 
akcí, které informují o významu pestré a 
vyvážené stravy, která nevylučuje žádnou 
potravinu, pokud je konzumována ve 
správném množství a frekvenci a je to 
doprovázeno adekvátní fyzickou aktivitou. 
Vybízí k harmonizovanému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích a na zásadách článku 35 
nařízení (EU) č. 1169/2011, který bude 
dobrovolný, informativní, 
nediskriminační a podpoří ho přesné 
posouzení dopadů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1680
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru, tuků a 
trans tuků vytvářejí pro veřejné zdraví; 
lituje, že zavedení výživových profilů je 
značně zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých vědeckých 
poznatcích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1681
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení o vysoce 
zpracovaných potravinách bohatých na 
tuky, cukry nebo sůl; vybízí k většímu 
důrazu na podporu vyvážené výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1682
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
spolehlivý soubor výživových profilů, aby 
se omezilo nebo zakázalo používání 
klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k celounijnímu systému 
značení na přední straně obalu založenému 
na nezávislých vědeckých poznatcích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1683
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; lituje, že 
zavedení výživových profilů je značně 
zpožděné, a zdůrazňuje, že je třeba 
vytvořit spolehlivý soubor výživových 
profilů, aby se omezilo nebo zakázalo 
používání klamavých výživových tvrzení 
o potravinách bohatých na tuky, cukry 
nebo sůl; vybízí k povinnému 
celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích;

16. požaduje opatření, která by snížila 
zátěž, kterou vysoce zpracované potraviny 
s vysokým obsahem soli, cukru a tuků 
vytvářejí pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, 
že výživové profily pro účely tvrzení by 
nemohly pomoci v boji proti nadměrné 
hmotnosti a obezitě, pokud se zaměřují 
pouze na určité živiny a ignorují 
energetický obsah výrobků; vybízí 
k celounijnímu systému značení na přední 
straně obalu založenému na nezávislých 
vědeckých poznatcích s otevřeným 
přístupem pro všechny subjekty na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1684
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že označení původu 
musí být jasná a transparentní; 
připomíná, že pravidla označování původu 
směsí medu musí být aktualizována 1a; 
zdůrazňuje, že je to nezbytné pro podporu 
činnosti evropských včelařů, jejichž úloha 
má při zvyšování biologické rozmanitosti a 
zajišťování potravin zásadní význam; 
vyzývá proto Komisi, aby otevřela 
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směrnici o medu (2001/110/ES) s cílem 
zabránit klamání spotřebitelů a zavést 
poctivé obchodní praktiky;
_________________
1a Vyhlídky a výzvy pro odvětví včelařství v 
EU (usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 1. března 2018 o vyhlídkách a 
výzvách pro odvětví včelařství EU 
(2017/2115(INI))

Or. en

Pozměňovací návrh 1685
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že některé členské státy 
mají zavedeny dobře fungující systémy 
označování potravin a živin; zdůrazňuje, 
že jakákoli nová opatření pro označování 
potravinářských výrobků musí tuto 
skutečnost zohlednit a musí být prováděna 
způsobem, který zajistí jasné informování 
spotřebitelů a nepřinese podnikům 
nepřiměřenou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 1686
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, 
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že EU by měla stanovit 
přesnější pravidla pro označování původu 
potravin jak v restauracích, tak v 
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maloobchodě, s cílem umožnit 
spotřebitelům transparentnější a 
udržitelnější rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1687
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Annalisa Tardino, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byl 
návrh Komise na zavedení 
harmonizovaného systému označování na 
přední straně obalu založen na 
spolehlivých vědeckých důkazech a byl 
podložen přesnými posouzeními dopadu; 
vyzývá Komisi, aby vzala v úvahu 
skutečný denní příjem jídla a pití, aby se 
zabránilo vysílání zavádějících zpráv 
spotřebiteli; domnívá se, že 
harmonizovaný systém na úrovni EU 
musí být srozumitelný a nesmí být 
zavádějící, a proto nedoporučuje 
používání barev, jejichž sdělení by bylo 
zjednodušující, bez vysvětlení příslušného 
výpočtu použitého k jejich přiřazení; 
vyjadřuje znepokojení nad penalizací, 
která může hrozit výrobkům, na něž se 
vztahují chráněná označení původu a 
chráněná zeměpisná označení a jsou 
regulované specifikacemi, které stanoví 
použitelné suroviny a výrobní metody a 
které jako takové nelze měnit;

Or. it

Pozměňovací návrh 1688
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, César 
Luena, Inese Vaidere, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz 
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Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Jytte 
Guteland, Javi López, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že jeden ze dvou 
dospělých v EU má nadváhu nebo je 
obézní, což dokazuje, že je třeba přijmout 
důraznější opatření, která by pomohla 
překonat tuto krizi v oblasti veřejného 
zdraví; uznává, že mezinárodní orgány 
pro veřejné zdraví, jako je Světová 
zdravotnická organizace, označily 
nutriční štítky na přední straně obalu za 
klíčový nástroj, který spotřebitelům 
pomůže činit informovanější a zdravější 
výběr potravin; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že povinné nutriční označení EU 
na přední straně obalu bude vypracováno 
na základě spolehlivých a nezávislých 
vědeckých poznatků a prokázaného 
pochopení spotřebitelů; dále zdůrazňuje, 
že pro snadné srovnávání mezi výrobky by 
měl obsahovat výkladový prvek a vycházet 
z jednotných referenčních objemů, jako je 
100 g / 100 ml;

Or. en

Pozměňovací návrh 1689
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že jeden ze dvou 
dospělých v EU má nadváhu nebo je 
obézní, což dokazuje, že je třeba přijmout 
důraznější opatření, která by pomohla 
překonat tuto krizi v oblasti veřejného 
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zdraví; uznává, že mezinárodní orgány 
pro veřejné zdraví, jako je Světová 
zdravotnická organizace, označily 
nutriční štítky na přední straně obalu za 
klíčový nástroj, který spotřebitelům 
pomůže činit informovanější a zdravější 
výběr potravin; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že povinné nutriční označení EU 
na přední straně obalu bude vypracováno 
na základě spolehlivých a nezávislých 
vědeckých poznatků a prokázaného 
pochopení spotřebitelů; zdůrazňuje, že pro 
snadné srovnávání mezi výrobky by mělo 
obsahovat výkladový prvek a vycházet z 
jednotných referenčních objemů, jako je 
100 g / 100 ml;

Or. en

Pozměňovací návrh 1690
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že stávající systémy 
nutričního hodnocení, které jsou 
prováděny v některých členských státech, 
představují metodická a algoritmická 
omezení, která vedou k narušení celkové 
výživové hodnoty některých produktů, a 
poskytují tak evropským spotřebitelům 
zavádějící informace; zdůrazňuje, že při 
určování celkového příspěvku 
potravinářského výrobku na nutriční bázi 
nesmí být nutriční hodnocení založeno 
pouze na živinách, jako je cukr, tuk a sůl; 
opakuje, že podpora zdravé stravy 
znamená podporovat vyvážené stravování 
založené na spotřebě různých skupin 
potravin; zdůrazňuje, že je třeba řádně 
zohlednit různé stravovací návyky, zvyky a 
kulturu stravování v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1691
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá iniciativy, které spotřebitelům 
umožní z obalu určit, zda je výrobek 
ekologický a šetrný k životnímu prostředí; 
vyzývá Komisi, aby přezkoumala, zda 
existuje překrývání mezi ekologickými a 
environmentálními značkami, certifikací, 
žádostmi a požadavky na podávání zpráv; 
dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že různé 
požadavky na výrobek, který má být 
certifikován jako ekologický, budou 
harmonizovány nebo kompatibilní, a aby 
zajistila, že metody pro získání a využívání 
údajů od hospodářských subjektů k určení 
klimatické stopy výrobku budou jednotné 
napříč různými právními předpisy a 
politickými iniciativami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1692
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k tomu, aby byla znovu 
věnována pozornost dosažení účinného a 
celounijního přístupu k řešení expozice 
dětí a dospívajících reklamám a 
marketingu [obchodním sdělením] 
zpracovaných potravin s vysokým 
obsahem tuků, cukru a soli ve vysílání a 
digitálních médiích; vyzývá Komisi, aby 
zvážila přijetí legislativních opatření na 
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ochranu zdraví této zranitelné skupiny 
spotřebitelů, a vyzývá členské státy a 
regionální orgány, aby zakázaly obchodní 
sdělení ve veřejných prostorách a aby se 
postavily proti podpoře nezdravého výběru 
v důsledku rychlého budování nových 
provozoven řetězců rychlého občerstvení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1693
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) zaručila společný 
evropský systém označování nutričních 
hodnot založený na nejúplnějších a 
nejnovějších vědeckých důkazech, který 
by zahrnoval různé hodnoty jakosti a 
zpracovaných potravin při určování 
zdravé stravy; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
úřad EFSA sledoval a zajistil společně 
dohodnuté správné uplatňování systému 
označování ze strany vnitrostátních 
agentur pro bezpečnost potravin s 
ohledem na rozmanitost tradičních 
výrobků pocházejících z různých 
evropských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1694
Eric Andrieu, Michèle Rivasi, Sylvie Guillaume, Sara Cerdas, Milan Brglez, Francisco 
Guerreiro, Véronique Trillet-Lenoir, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vybízí k povinnému celounijnímu 
systému značení na přední straně obalu 
založenému na nezávislých a spolehlivých 
vědeckých poznatcích; v tomto ohledu 
poukazuje na to, že označení Nutri-Score, 
které byla přijato několika členskými státy 
EU, průmyslovými subjekty a sdruženími 
spotřebitelů, je dosud nejjednodušším 
označením, z něhož lze pochopit výživové 
informace, umožňuje spotřebitelům vybrat 
zdravější potraviny, motivuje výrobce ke 
zlepšení kvality výrobků a podílí se tak na 
boji proti nárůstu kardiovaskulárních 
onemocnění, rakoviny, obezity a diabetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1695
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Michal Wiezik, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá záměr Evropské komise 
rozšířit povinné označování původu nebo 
provenience na určité produkty a zároveň 
plně zohlednit dopady na jednotný trh; v 
této souvislosti vyzývá Komisi, aby 
provedla komplexní posouzení dopadů a 
analyzovala různé možnosti označování 
místa původu, a to i prostřednictvím 
harmonizovaného regionálního označení 
potravin na úrovni EU, které může 
spotřebitelům nabídnout přesnější 
informace a podpořit regionální rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 1696
Marc Tarabella
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. naléhavě žádá Komisi, aby se 
stavěla proti zjednodušujícímu značení, 
které uvádí spotřebitele v omyl tím, že 
upřednostňuje jednoduché značení v 
rozmezí od 1 do 7, které v zásadě 
zohledňuje stupeň zpracování potravin 
tak, že uděluje dobré hodnocení (od 1 do 
3) nezpracovaným nebo minimálně 
zpracovaným potravinám a nižší nebo 
špatné hodnocení (od 4 do 7) vysoce 
zpracovaným potravinám obsahujícím 
více přísad;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1697
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. souhlasí s možností podpořit 
harmonizaci systémů značení na přední 
straně obalu, pokud jsou dobrovolné spíše 
než nařízené předpisy a jsou založeny na 
spolehlivých vědeckých důkazech; vyzývá 
k zajištění toho, aby systémy značení 
zohledňovaly skutečné spotřebované porce 
a obsažené živiny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1698
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
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Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že zdravé výrobky, 
včetně potravin, mohou obsahovat 
přírodní nebo syntetické složky, které mají 
různý dopad na životní prostředí a zdraví 
spotřebitelů; vyzývá k zavedení povinných 
systémů označování zdravých výrobků, 
které by uváděly, zda je složka 
syntetického původu, pokud je získávána 
chemickou syntézou, zejména v případě, 
že existují přírodní ekvivalenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1699
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že má-li být možné se 
informovaně rozhodnout, musí být 
spotřebitelům známy informace o obsahu 
potravin, včetně nečistot, přítomnosti 
reziduí škodlivých chemických látek, jako 
jsou materiály a pesticidy v kontaktu s 
potravinami, a začleněny do systémů 
označování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1700
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. v této souvislosti zdůrazňuje, že 
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přirozená potravina nesmí být oproti 
uměle vyprodukované potravině 
ohodnocena negativně; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby při přípravě 
celounijního systému značení na přední 
straně obalu byly tyto přirozené potraviny 
v této souvislosti zvýrazněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1701
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Asger Christensen, Nils Torvalds

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby pracovala na 
vytvoření evropské pracovní skupiny pro 
boj proti podvodům v potravinářství s 
cílem posílit koordinaci mezi různými 
příslušnými vnitrostátními agenturami a 
zajistit uplatňování norem EU v oblasti 
potravin jak v rámci jednotného trhu EU, 
tak v rámci našeho dovozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1702
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá ochotu posílit transparentnost 
a informovanost spotřebitelů, zdůrazňuje 
však, že je důležité, aby informace byly 
stále jasné a srozumitelné všem a nebyly 
příliš dlouhé;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1703
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, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
považovala digitální informace pro 
spotřebitele za klíčový prvek při vytváření 
informací o zdravé a udržitelné výživě pro 
spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1704
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
považovala digitální informace pro 
spotřebitele za klíčový prvek při vytváření 
informací o zdravé a udržitelné výživě pro 
spotřebitele v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1705
Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost uplatňovat zvláštní podmínky 
nebo výjimky pro potraviny se 
zeměpisným označením, jakož i pro 
jednosložkové výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1706
Christine Schneider, Christian Doleschal, Marlene Mortler, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá k označování, které by 
poskytovalo povinné informace 
užitečným, čitelným, srozumitelným, 
srovnatelným, přiměřeným a 
proveditelným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1707
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. varuje před možnou 
administrativní zátěží a hospodářským 
dopadem, který by znamenalo zavedení 
povinného celounijního značení na přední 
straně obalu pro malokapacitní a 
řemeslnou výrobu potravin; zdůrazňuje 
rovněž, že výjimka pro malokapacitní a 
řemeslnou výrobu potravin z 
potenciálního povinného celounijního 
značení na přední straně obalu by mohla 
vést k tomu, že je spotřebitelé budou 
považovat za méně zdravé; vyzývá Komisi, 
aby v rámci probíhajících veřejných 
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konzultací a posouzení dopadů řádně 
zohlednila obavy malých podniků a 
stanovila vhodný politický scénář, který ve 
srovnání s většími výrobci nediskriminuje 
jejich výrobky ani nevytváří nepříznivé 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1708
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. připomíná, že je nutné zajistit, aby 
rozhodnutí spotřebitelů bylo informované 
a vědomé a aby vycházelo z předpokladu, 
že vyvážená strava musí v každém jídle 
zahrnovat nejen bílkoviny, tuky a 
sacharidy v kvantitativní a kvalitativní 
rovnováze, ale musí být zajištěno také 
střídání živin; je přesvědčen, že označení, 
které nebere v úvahu skutečný příjem 
živin v kvantitativním vyjádření 
jednoduchých a zpracovaných potravin, 
by mohlo ovlivnit rozhodnutí spotřebitelů 
zavádějícím způsobem;

Or. it

Pozměňovací návrh 1709
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. poukazuje na negativní účinky 
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ultrazpracovaných potravin na kvalitu 
stravy a na zdraví, zejména na střevní 
mikrobiom, a proto navrhuje, aby takové 
značení na přední straně obalu rovněž 
jasně uvádělo stupeň zpracování výrobku, 
který je předmětem označení označujícího 
stupeň zpracování výrobku nebo je s ním 
spojen; za tímto účelem navrhuje zavést 
systém klasifikace a značení potravin, 
který je podobný systému NOVA1a nebo 
podobným konceptům, s cílem umožnit 
spotřebitelům informovaná rozhodnutí;
_________________
1a FAO, 2019, Ultrazpracované potraviny, 
kvalita stravy a zdraví za použití 
klasifikačního systému NOVA

Or. en

Pozměňovací návrh 1710
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila Ara-Kovács, 
Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby posílila 
jednotný trh EU, zajistila srozumitelnost a 
jednoduchost pro všechny subjekty v 
potravinářském odvětví a nabídla 
harmonizovanější a vědecky podložený 
přístup, který v současné době chybí, v 
oblastech, jako je mimo jiné značení na 
přední straně obalu, označování původu, 
nakládání s odpady či potravinové dary, 
aby Evropa mohla dodržovat normy 
udržitelnosti v potravinovém řetězci na 
mezinárodní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1711
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vybízí Komisi, aby stanovila 
měřitelné cíle pro snížení spotřeby masa v 
EU, které by byly více v souladu s pokyny 
a výzvami v oblasti udržitelnosti při 
stravování; navrhuje zahrnout cíl 
stanovený v Nizozemsku, aby byly 
zajištěny rovné podmínky v EU, a to 
změna poměru spotřeby živočišných 
bílkovin a rostlinných bílkovin z 60/40 na 
40/60 a snížení celkového příjmu bílkovin 
o 10 až 15 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 1712
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vítá ochotu prozkoumat možnost 
zavedení označení umožňujícího 
spotřebitelům přijímat udržitelnější 
rozhodnutí, která umožní zvýšit hodnotu 
našich evropských výrobků; pokud by 
takové označení mělo vzniknout, požaduje 
jeho harmonizaci s cílem zajistit dokonalé 
informace pro evropské spotřebitele na 
vnitřním trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1713
Jérémy Decerle, Pascal Canfin
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Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vítá iniciativu Komise zaměřenou 
na zlepšení označování původu a jeho 
rozšíření na širší škálu výrobků; vyzývá k 
tomu, aby byl co nejdříve vytvořen 
komplexní, harmonizovaný a povinný 
celounijní systém označování původu jako 
způsob ochrany a propagace zemědělsko-
potravinářských produktů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1714
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nils Torvalds, Jérémy Decerle, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Komisi, aby pracovala na 
vytvoření evropské pracovní skupiny pro 
boj proti podvodům v potravinářství s 
cílem posílit koordinaci mezi různými 
příslušnými vnitrostátními agenturami a 
zajistit uplatňování norem EU v oblasti 
potravin jak v rámci jednotného trhu EU, 
tak v rámci našeho dovozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1715
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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16b. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
výjimky pro všechny přímé zemědělské 
prodejce a pro malé podniky, aby tak 
potravinářské společnosti neměly tržní 
výhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 1716
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Marlene Mortler, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že je třeba poskytovat 
informace o výživovém profilu, původu, 
dodržování předpisů o dobrých životních 
podmínkách zvířat a o udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1717
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vítá budoucí návrh, jehož cílem je 
požadovat u některých produktů označení 
původu, což umožní zhodnotit zeměpisný 
původ našich území, zaručit lepší 
sledovatelnost a chránit krátké 
dodavatelské řetězce příznivé pro životní 
prostředí; požaduje, aby toto označení 
původu bylo zavedeno pro všechny 
zpracované produkty a ve všech 
stravovacích službách;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1718
Christine Schneider, Christian Doleschal, Christophe Hansen, Marlene Mortler, 
Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. vyzývá k vytvoření digitálního 
systému pro poskytování dalších 
dobrovolných informací pro zemědělsko-
potravinářské produkty 
(„EU4healthyfood“), tyto informace by 
mohly být poskytovány digitálním 
způsobem prostřednictvím QR kódu a 
spotřebitel by je mohl snadno získat; 
zdůrazňuje, že prezentace těchto 
informací by měla být v souladu se 
systémem povinného značení a mohla by 
poskytovat další informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1719
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Biljana Borzan, Carmen Avram, Pina Picierno, Attila 
Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Maria Noichl, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, Inma 
Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. připomíná stále větší význam 
označování původu pro výrobce a 
spotřebitele; trvá na tom, že takové 
značení by mělo být zavedeno na úrovni 
EU, nemělo by narušovat hladké 
fungování vnitřního trhu, mělo by být 
plně ověřitelné a sledovatelné a mělo by 
být v souladu s mezinárodními závazky 
EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1720
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje, že nadváha a obezita 
je příčinou nepřenosných nemocí 
souvisejících se stravou, a vzhledem k 
tomu, že obezita je způsobena 
nerovnováhou mezi příjmem a výdajem 
energie, musí všechna opatření tuto 
zásadu zohlednit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1721
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. v případě dovážených zemědělsko-
potravinářských produktů vyzývá k 
označování původu s odkazem na EU, 
nebo pokud se nejedná o EU, s názvem 
třetí země (třetích zemí) jasně uvedeným u 
všech zpracovaných produktů a ve všech 
potravinářských a stravovacích službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1722
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, 
Lena Düpont
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Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. vyzývá Komisi, aby řešila problém 
zavádějícího značení a reklamy a 
odstranila právní mezery;

Or. en

Pozměňovací návrh 1723
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
posunula datum zveřejnění revidovaného 
návrhu; trvá na tom, že je zapotřebí 
komplexní a harmonizovaná regulace 
všech materiálů určených pro styk s 
potravinami, která by měla vycházet ze 
zásady předběžné opatrnosti, zásady 
„žádné údaje, žádný trh“, z komplexních 
posouzení bezpečnosti, která se budou 
zabývat všemi relevantními 
bezpečnostními a zdravotními parametry a 
která by měla vycházet z nejnovějších 
vědeckých údajů o všech chemických 
látkách používaných v těchto materiálech, 
z účinného prosazování a lepšího 
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informování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1724
Asger Christensen, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Nils Torvalds, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vyjadřuje politování nad 
nedostatečnou harmonizací a 
nedostatkem informací o přítomnosti 
nebezpečných chemických látek v 
materiálech určených pro styk s 
potravinami; vítá proto závazek Komise 
revidovat právní předpis EU o materiálech 
určených pro styk s potravinami; znovu 
opakuje svou výzvu k revizi právního 
předpisu o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení, včetně konečných kritérií, 
o odstranění endokrinních disruptorů; a 
látek vzbuzujících mimořádné obavy 
(SVHC) ve všech materiálech určených 
pro styk s potravinami; opakuje svou 
výzvu, aby do revidovaných právních 
předpisů o materiálech určených pro styk 
s potravinami byla začleněna závazná 
ustanovení pro všechny materiály 
používané v materiálech určených pro 
styk s potravinami, včetně materiálů, které 
dosud nejsou zahrnuty (např. papír, 
inkoust, pojiva nebo lepidlo);

Or. en
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Pozměňovací návrh 1725
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů; zdůrazňuje, že zavedení 
udržitelnějších materiálů by mohlo pro 
výrobce znamenat dodatečné náklady a že 
nové povinnosti by měly přiměřeně 
zohlednit načasování zavedení a 
skutečnou dostupnost alternativních 
obalových materiálů a řešení;

Or. it

Pozměňovací návrh 1726
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 

17. vyjadřuje politování nad tím, že 
neexistují opatření k zajištění bezpečnosti 
a udržitelnosti všech materiálů určených 
pro styk s potravinami, vítá závazek 
Komise revidovat právní předpisy EU 
týkající se materiálů pro styk s 
potravinami; znovu opakuje svou výzvu 
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omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

k revizi právního předpisu o materiálech 
určených pro styk s potravinami v souladu 
s nařízením o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH), jakož i předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování, a k tomu, 
aby byla bez dalšího prodlení začleněna 
zvláštní ustanovení o nahrazení 
endokrinních disruptorů; vyzývá k 
přezkumu, který by zahrnoval také 
inkousty a další materiály, které jsou v 
kontaktu s potravinami a které by do nich 
mohly pronikat, a aby se vztahovala na 
všechny nejčastější a nejnebezpečnější 
kontaminující látky v materiálech 
určených pro styk s potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1727
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami za účelem podpory 
akčního plánu pro oběhové hospodářství; 
znovu opakuje svou výzvu k revizi 
právního předpisu o materiálech určených 
pro styk s potravinami v souladu 
s nařízením o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH), jakož i předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování, a k tomu, 
aby byla bez dalšího prodlení začleněna 
zvláštní ustanovení o nahrazení 
endokrinních disruptorů; přičemž nemá 
vliv na úlohu obalu při zachování 
bezpečnosti nebo kvality potravin a 
podněcování k rozvoji udržitelných řešení 
obalů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1728
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů, přičemž nemá vliv na úlohu 
obalu při zachování bezpečnosti nebo 
kvality potravin a podněcování k rozvoji 
udržitelných řešení obalů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1729
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
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bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů; přičemž nemá vliv na úlohu 
obalu při zachování bezpečnosti nebo 
kvality potravin a podněcování k rozvoji 
udržitelných řešení obalů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1730
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů; podporuje vědecká stanoviska 
EFSA a ECHA a uznává potřebu dát 
oběma agenturám větší váhu při 
rozhodování;

Or. es

Pozměňovací návrh 1731
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; vyzývá Komisi, aby 
bez dalších odkladů přijala opatření k 
harmonizaci regulace těch materiálů, 
které dosud nejsou řešeny na úrovni EU; 
znovu opakuje svou výzvu k revizi 
právního předpisu o materiálech určených 
pro styk s potravinami v souladu 
s nařízením o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
(REACH), jakož i předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování, a k tomu, 
aby byla bez dalšího prodlení začleněna 
zvláštní ustanovení o nahrazení 
endokrinních disruptorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1732
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami na základě vědecké 
práce úřadu EFSA s cílem předkládat 
stále komplexnější a harmonizovanější 
rámec evropských norem týkajících se 
konkrétních otázek a oblastí s ohledem na 
vědecký vývoj a potřeby výzkumu a 
technologických inovací;

Or. it

Pozměňovací návrh 1733
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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 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami a bez prodlení 
přijmout zvláštní opatření pro třináct 
skupin materiálů, které dosud nejsou na 
úrovni EU harmonizovány; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1734
Biljana Borzan, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Eric Andrieu, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, 
Javi López, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Demetris 
Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
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jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů; zdůrazňuje, že na původní a 
recyklované materiály by měly být 
uplatňovány stejné bezpečnostní 
požadavky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1735
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami na základě vědecké práce 
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin, jakož i předpisů týkajících se 
klasifikace, balení a označování, a k tomu, 
aby byla bez dalšího prodlení začleněna 
zvláštní ustanovení o nahrazení 
endokrinních disruptorů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1736
Michaela Šojdrová, Norbert Lins, Dan-Ştefan Motreanu, Christine Schneider, Asim 
Ademov, Annie Schreijer-Pierik, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů (na základě vědecky 
prověřených metod);

Or. en

Pozměňovací návrh 1737
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů (na základě vědecky 
prověřených metod);

Or. en

Pozměňovací návrh 1738
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů (na základě vědecky 
prověřených metod);

Or. en

Pozměňovací návrh 1739
Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů;

17. vítá závazek Komise revidovat 
právní předpis EU o materiálech určených 
pro styk s potravinami; znovu opakuje 
svou výzvu k revizi právního předpisu 
o materiálech určených pro styk 
s potravinami v souladu s nařízením 
o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH), 
jakož i předpisů týkajících se klasifikace, 
balení a označování, a k tomu, aby byla 
bez dalšího prodlení začleněna zvláštní 
ustanovení o nahrazení endokrinních 
disruptorů a dalších nebezpečných 
chemických látek v potravinách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1740
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
na podporu decentralizovaného 
energetického systému a výroby bioplynu 
v zemědělských podnicích, a konstatuje, že 
v této souvislosti musí být pravidla státní 
podpory pružnější tak, aby usnadnila 
prodej energie a paliv vyráběných v 
zemědělských podnicích mimo zemědělský 
podnik;

Or. en

Pozměňovací návrh 1741
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá záměr Komise stanovit 
pravidla pro bezpečnou recyklaci 
materiálů z plastů jiných než PET 
určených pro styk s potravinami a vyzývá 
Komisi, aby rovněž stanovila pravidla pro 
další toky, včetně inkoustů, výstelek a 
lepidel povolených na vnitřním trhu, s 
cílem zajistit, aby nebezpečné chemické 
látky a sloučeniny, jako jsou těžké kovy, 
MOSH/MOAH a další endokrinní 
disruptory a jinak nebezpečné chemické 
látky neskončily v recyklovaných plastech, 
papíru a lepence s cílem zajistit bezpečné 
potravinářské obaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1742
Biljana Borzan, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Javi López, Günther Sidl, Maria 
Noichl, Sara Cerdas, Demetris Papadakis, César Luena, Clara Aguilera, Milan Brglez, 
Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Marc Tarabella, 
Nicolás González Casares

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. dále trvá na tom, že je zapotřebí 
komplexní a harmonizovaná regulace 
všech materiálů určených pro styk s 
potravinami, která by měla vycházet ze 
zásady předběžné opatrnosti, zásady 
„žádné údaje, žádný trh“, z komplexních 
posouzení bezpečnosti, která se budou 
zabývat všemi relevantními 
bezpečnostními a zdravotními parametry a 
která by měla vycházet z nejnovějších 
vědeckých údajů o všech chemických 
látkách používaných v těchto materiálech, 
z účinného prosazování a lepšího 
informování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1743
Günther Sidl, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. považuje dále za nezbytné lépe 
informovat spotřebitele zavedením 
povinného označování původu potravin, 
které by bylo rozšířeno tak, aby 
zahrnovalo dobré životní podmínky zvířat, 
udržitelnost a hladiny reziduí pesticidů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1744
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná svou výzvu k rozšíření 
posouzení obecných rizik EU do všech 
právních předpisů s cílem zabránit 
expozici spotřebitelů nebezpečným látkám 
v potravinách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1745
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Günther Sidl, 
Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Anja Hazekamp, 
Monika Beňová

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. konstatuje, že drtivá většina 
chemických látek v EU je v současné době 
regulována případ od případu a pro každé 
konkrétní použití, zatímco dostatečné 
důkazy odůvodňují, že u nejškodlivějších 
chemických látek se standardním 
přístupem stává obecný přístup k řízení 
rizik, zejména pokud jde o jejich použití ve 
spotřebních výrobcích; vyzývá proto 
Komisi, aby rozšířila obecný přístup k 
řízení rizik na všechny právní předpisy s 
cílem zajistit, aby látky používané v 
zemědělství, výrobě potravin a jejich 
zpracování neobsahovaly chemické látky, 
které způsobují rakovinu, genové mutace, 
ovlivňují reprodukční nebo endokrinní 
systém nebo jsou trvalé a 
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bioakumulativní;

Or. en

Pozměňovací návrh 1746
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Anja Hazekamp, Pascal Canfin, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. domnívá se, že v zájmu podpory 
oběhovosti v potravinářském odvětví a 
důvěry v recyklované materiály, musí mít 
dodavatelské řetězce a koneční 
spotřebitelé informace o identitě a 
bezpečnosti chemických látek obsažených 
v materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami a uvolňujících se z 
nich; připomíná, že za tímto účelem 
vyzývá k uplatňování stejných 
bezpečnostních požadavků na původní a 
recyklované materiály a k zajištění 
sledovatelnosti nebezpečných chemických 
látek v průběhu celého životního cyklu 
předmětů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1747
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. dále trvá na tom, že je zapotřebí 
komplexní a harmonizovaná regulace 
všech materiálů určených pro styk s 
potravinami, která by měla vycházet ze 
zásady předběžné opatrnosti, zásady 
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„žádné údaje, žádný trh“, z komplexních 
posouzení bezpečnosti, která se budou 
zabývat všemi relevantními 
bezpečnostními a zdravotními parametry a 
která by měla vycházet z nejnovějších 
vědeckých údajů o všech chemických 
látkách používaných v těchto materiálech, 
z účinného prosazování a lepšího 
informování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1748
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv vzdělávání a 
správných informací o potravinách na 
utváření spotřebních vzorců a nutnost 
usnadnit spotřebitelům volbu zdravé a 
udržitelné stravy; připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; zdůrazňuje, že je 
nutné vhodnými nástroji (značky, 
propagační akce, komunikace atd.) posílit 
etickou spotřebu produktů ze sociálního 
zemědělství, do kterého jsou v souladu s 
evropskými směrnicemi a vnitrostátními 
předpisy zapojeny kategorie 
znevýhodněných pracovníků 
(nezaměstnaní, osoby se zdravotním 
postižením, žadatelé o azyl, oběti násilí, 
vězni a bývalí vězni atd.); podtrhuje, že za 
nízkými cenami potravin se příliš často 
skrývá řada faktorů, včetně žalostných 
podmínek pro zaměstnání a práci těch, 
kdo je vyrábějí; domnívá se, že spravedlivé 
a poctivé ceny potravin, které odrážejí 
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skutečné výrobní náklady pro životní 
prostředí a společnost, jsou jediným 
způsobem, jak z dlouhodobého hlediska 
vytvořit udržitelné a spravedlivé 
potravinové systémy; zdůrazňuje potřebu 
zvýšit transparentnost a zvýšit povědomí 
spotřebitelů o nákladech a ziscích 
souvisejících s každou fází výrobního 
řetězce; vítá proto cíl strategie, aby se 
volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově dostupnou volbou a zároveň 
respektovala ekonomickou udržitelnost 
výrobců a výrobní náklady;

Or. it

Pozměňovací návrh 1749
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. bere na vědomí skutečnost, že 
strategie uznává úlohu a vliv 
potravinového prostředí na utváření 
spotřebních vzorců a nutnost usnadnit 
spotřebitelům volbu zdravé a udržitelné 
stravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1750
Manuela Ripa
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby do roku 2022 
předložila právní nebo daňové nástroje s 
cílem převést do praxe zásady, jako je 
nulová DPH pro zdravé a udržitelné 
potravinářské výrobky (např. ekologická 
zelenina a ovoce) a/nebo vyšší DPH u 
potravinářských výrobků s prokazatelně 
negativním dopadem na veřejné zdraví 
nebo životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1751
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 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
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důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů, včetně 
digitálních kanálů, o dopadech 
spotřebních vzorců a poskytováním 
informací o stravě, která je pro lidské 
zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; žádá, aby se uvažovalo o 
tom, že spravedlivé ceny potravin, které 
odrážejí také skutečné výrobní náklady 
pro životní prostředí a společnost, jsou 
jediným způsobem, jak dlouhodobě 
dosáhnout udržitelných a spravedlivých 
potravinových systémů; zdůrazňuje, že je 
třeba zvýšit transparentnost a zvýšit 
povědomí spotřebitelů o nákladech a zisku 
souvisejících s každou fází potravinového 
řetězce; podněcovat spotřebitele k tomu, 
aby se zdravějším způsobem rozhodli o 
životním stylu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1752
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých, ekologicky přívětivých 
a udržitelných potravin stala cenově 
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stala cenově nejdostupnější volbou; nejdostupnější volbou; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby do roku 2022 předložila 
právní nebo fiskální nástroje, které by tuto 
zásadu promítly do praxe a postupně 
ukončily škodlivé dotace na zemědělské 
postupy a systémy produkce potravin, 
které nejsou v souladu s touto zásadou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1753
Biljana Borzan, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Günther Sidl, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Monika Beňová, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte 
Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu, jako jsou výrobky z 
krátkých místních a regionálních 
dodavatelských řetězců; zdůrazňuje 
důležitou úlohu, kterou mohou v tomto 
ohledu hrát spotřebitelské organizace; 
podtrhuje, že ceny potravin musí vyslat 
správný signál spotřebitelům; zdůrazňuje, 
žepřechod k udržitelnějšímu 
potravinovému systému se nemůže 
spoléhat pouze na individuální volbu 
spotřebitelů a že k tomu, aby byla 
produkce potravin standardně 
udržitelnější, je zapotřebí přijmout řadu 
opatření, včetně regulace;

Or. en



PE681.105v01-00 76/388 AM\1224997CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 1754
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1755
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; vyjadřuje však 
politování nad tím, že neexistuje 
systematický a důkazy podložený přístup k 
vytváření zdravého potravinového 
prostředí a obnovené spoléhání se na 
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pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

samoregulaci prostřednictvím kodexu 
chování, připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1756
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou, 
přičemž uznává, že je třeba řádně 
odměňovat zemědělce a výrobce potravin 
za sociální, ekonomickou a 
environmentální přidanou hodnotu, 
kterou vytvářejí tím, že dodržují cíle 
strategie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1757
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou, což by 
mělo nevyhnutelně podněcovat 
spotřebitele, aby upřednostňovali 
produkty, které nejsou zpracované nebo 
jsou jen málo nebo jednoduše zpracované, 
lepší pro jejich zdraví a ekonomicky 
mnohem dostupnější;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1758
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie 
správně uznává úlohu a vliv 
potravinového prostředí na utváření 
spotřebních vzorců a nutnost usnadnit 
spotřebitelům volbu zdravé a udržitelné 

18. zdůrazňuje, že je důležité, aby 
členské státy poskytovaly spotřebitelům co 
nejvíce informací o zdravém stravování, 
které zohledňují cíl zachovat neporušené 
prostředí, aby bylo pro spotřebitele snazší 
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stravy; připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

uplatňovat svou spotřebitelskou 
suverenitu při rozhodování o nákupu 
odpovědným a ekologičtějším způsobem; 
zdůrazňuje, že ceny potravin ve 
fungujícím sociálně tržním hospodářství 
vycházejí ze vzájemného působení 
nabídky a poptávky; poukazuje na to, že 
ve fungující sociální tržní ekonomice jsou 
cena, kvalita a úspěšný marketing 
produktu rozhodujícími faktory pro 
nalezení vhodného odbytu mezi 
spotřebiteli; proto konstatuje, že úkolem 
všech zemědělských subjektů je přesvědčit 
spotřebitele o kvalitě jejich produktů, i 
když může být velmi užitečné uvést 
ekologické aspekty produktu jako tržní 
výhodu oproti jiným produktům;

Or. de

Pozměňovací návrh 1759
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1760
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1761
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu;
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se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1762
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou, a to 
snížením jejích nákladů a prodejních cen 
tak, aby se zabránilo obecnému nárůstu 
cen potravin, které postihují nejchudší 
osoby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1763
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
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prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; z důvodu ochrany 
veřejného zdraví požaduje, aby na všech 
surových a zpracovaných potravinách 
byla vyznačena přítomnost reziduí 
pesticidů; podtrhuje, že ceny potravin musí 
vyslat správný signál spotřebitelům; vítá 
proto cíl strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
nejdostupnější volbou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1764
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné a vyvážené stravy; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné a vyvážené stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou; 
zdůrazňuje, že přechod ke zdravější a 
vyváženější stravě pro spotřebitele by 
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neměl být motivován obchodními zájmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1765
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost nabídnout spotřebitelům možnost 
zvolit si zdravou a udržitelnou stravu; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné stravování zvyšováním 
povědomí spotřebitelů o dopadech 
spotřebních vzorců a poskytováním 
informací o stravě, která je pro lidské 
zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům s ohledem na ochranu 
příjmů výrobců; vítá proto cíl strategie, 
aby volba zdravých a udržitelných potravin 
mohla být volba kombinující 
environmentální, sociální a ekonomickou 
udržitelnost, a to jak z pohledu výrobců, 
tak spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1766
Hilde Vautmans, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 18. vítá skutečnost, že strategie správně 
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uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že 
je důležité podporovat udržitelné 
stravování zvyšováním povědomí 
spotřebitelů o dopadech spotřebních 
vzorců a poskytováním informací o stravě, 
která je pro lidské zdraví prospěšnější a 
má nižší environmentální stopu; 
podtrhuje, že ceny potravin musí vyslat 
správný signál spotřebitelům; vítá proto cíl 
strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
nejdostupnější volbou;

uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravě a udržitelně vyrobených potravin; 
podtrhuje, že ceny potravin musí vyslat 
správný signál spotřebitelům; vítá proto cíl 
strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
nejdostupnější volbou a zároveň odrážela 
spravedlivou cenu pro prvotní producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1767
Alin Mituța, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; vítá proto cíl 
strategie, aby volba zdravých a 
udržitelných potravin byla cenově 
dostupnou volbou; připomíná, že výdaje 
domácností za potravinářské výrobky se v 
jednotlivých členských státech EU značně 
liší a že by měla být zajištěna cenová 
dostupnost pro spotřebitele ve všech 
členských státech a současně by měla být 
zajištěna spravedlivá výše příjmů 
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zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1768
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé, vyvážené a udržitelné stravy; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné stravování zvyšováním 
povědomí spotřebitelů o dopadech 
spotřebních vzorců a poskytováním 
informací o stravě, která je pro lidské 
zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům, aniž by byli zanedbáni 
výrobci, kteří musí být za udržitelnou 
výrobu zdravých potravin spravedlivě 
odměňováni; vítá proto cíl strategie, aby se 
volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1769
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
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nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé, vyvážené a udržitelné stravy; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné stravování zvyšováním 
povědomí spotřebitelů o dopadech 
spotřebních vzorců a poskytováním 
informací o stravě, která je pro lidské 
zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům, aniž by byli zanedbáni 
výrobci, kteří musí být za udržitelnou 
výrobu zdravých potravin spravedlivě 
odměňováni; vítá proto cíl strategie, aby se 
volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1770
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu, bez ohledu na to, 
že fyzická aktivita a aktivní životní styl 
mají vedle vyvážené a zdravé výživy 
zásadní význam; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1771
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou; 
zdůrazňuje, že cenové pobídky by měly 
upřednostňovat daňové výhody a veřejné 
investice před doplňkovými daněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 1772
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, Agnès Evren, Roberta 
Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
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dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu, stejně jako jasné 
značení původu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
zemědělcům spravedlivý příjem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1773
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, Javi López, Nicolás González Casares, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu a upozorňovat 
spotřebitele na šíření ultrazpracovaných 
produktů, které jsou prezentovány jako 
zdravé kopie; podtrhuje, že ceny potravin 
musí vyslat správný signál spotřebitelům; 
vítá proto cíl strategie, aby se volba 
zdravých a udržitelných potravin stala 
cenově nejdostupnější volbou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1774
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin jsou spojeny s výrobními náklady 
a že citlivost mnoha spotřebitelů na ceny 
je překážkou pro zavádění udržitelnějších 
potravin; znovu zdůrazňuje význam 
snadno dostupných a srozumitelných 
informací pro spotřebitele a opatření na 
rozvoj trhu v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1775
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost nabídnout spotřebitelům možnost 
zvolit si zdravou a udržitelnou stravu; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné stravování zvyšováním 
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dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

povědomí spotřebitelů o dopadech 
spotřebních vzorců a poskytováním 
informací o stravě, která je pro lidské 
zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům, a vítá proto cíl strategie, aby 
volba zdravých a udržitelných potravin 
mohla být volba kombinující 
environmentální, sociální a ekonomickou 
udržitelnost, a to jak z pohledu výrobců, 
tak spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1776
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat a chránit udržitelné 
stravování, které je vnímavé vůči 
rozmanitým kulturám a dědictví v rámci 
EU, zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1777
Fulvio Martusciello
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Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala volbou kombinující environmentální, 
sociální a ekonomickou udržitelnost, a to 
jak z pohledu výrobců, tak spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1778
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravých a udržitelně vyrobených 
potravin; připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
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se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou, protože 
zároveň poskytuje spravedlivou cenu pro 
primární producenty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1779
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu, jako jsou výrobky z 
krátkých místních a regionálních 
dodavatelských řetězců; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1780
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 18. vítá skutečnost, že strategie správně 
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uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravých a udržitelně vyrobených 
potravin; připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné zdravé stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců; zdůrazňuje 
však, že tato strava musí být přijatelná ze 
sociálního a kulturního hlediska a z 
ekonomického hlediska musí být 
přístupná pro spotřebitele; podtrhuje, že 
ceny potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1781
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější na základě 
doporučení z různých částí Evropy a má 
nižší environmentální stopu; podtrhuje, že 
ceny potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1782
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinářského 
odvětví na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy bez syntetických 
chemických látek; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin, 
včetně bioproduktů, stala cenově 
nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1783
Alessandra Moretti

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; znovu zdůrazňuje 
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potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

stěžejní význam udržitelnosti podniků a 
objasňuje, že volbu nejzdravějších a 
nejudržitelnějších potravin je třeba chápat 
jako nejvhodnější volbu, která je v 
souladu s účelem, nikoli cenově 
nejdostupnější;

Or. it

Pozměňovací návrh 1784
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává vedoucí úlohu regulační 
organizace trhu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé, udržitelné a místní stravy; 
připomíná, že je důležité podporovat 
udržitelné a tradiční stravování 
informováním a zvyšováním povědomí 
spotřebitelů o dopadech spotřebních vzorců 
a poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější; podtrhuje, 
že ceny potravin musí vyslat správný 
signál spotřebitelům; vítá proto cíl 
strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
nejdostupnější volbou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1785
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. uznává skutečnost, že strategie 
musí posílit úlohu, kterou může 
zemědělsko-potravinářský řetězec 
přijmout při charakterizaci nabídky 
zaměřené na vnitřní trh, a nutnost 
poskytovat spotřebitelům správné 
informace o složení zdravé a udržitelné 
stravy; připomíná, že je důležité 
podporovat vyvážené stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací prostřednictvím 
dobrovolného systému tvrzení založeného 
na spolehlivých vědeckých důkazech a v 
poměru ke spotřebovaným porcím; 
podtrhuje, že ceny potravin musí 
přiměřeně podporovat potravinový řetězec 
v jeho úsilí o zajištění vysokých norem 
bezpečnosti potravin, kvality a typického 
charakteru evropských výrobků na trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 1786
Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům tím, že budou odrážet 
skutečné výrobní náklady; vítá proto cíl 
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stala cenově nejdostupnější volbou; strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
dostupnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1787
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí být tržní a vyslat správný 
signál spotřebitelům; vítá proto cíl 
strategie, aby se volba zdravých a 
udržitelných potravin stala cenově 
nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1788
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
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zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a dalším 
poskytováním informací o lidském zdraví a 
environmentální stopě; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1789
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie uznává 
úlohu a vliv potravinového prostředí na 
utváření spotřebních vzorců a nutnost 
usnadnit spotřebitelům volbu zdravé a 
udržitelné stravy; připomíná, že je důležité 
podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1790
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově nejdostupnější volbou;

18. vítá skutečnost, že strategie správně 
uznává úlohu a vliv potravinového 
prostředí na utváření spotřebních vzorců a 
nutnost usnadnit spotřebitelům volbu 
zdravé a udržitelné stravy; připomíná, že je 
důležité podporovat udržitelné stravování 
zvyšováním povědomí spotřebitelů o 
dopadech spotřebních vzorců a 
poskytováním informací o stravě, která je 
pro lidské zdraví prospěšnější a má nižší 
environmentální stopu; podtrhuje, že ceny 
potravin musí vyslat správný signál 
spotřebitelům; vítá proto cíl strategie, aby 
se volba zdravých a udržitelných potravin 
stala cenově dostupnou volbou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1791
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že u potravin se 
používá příliš mnoho nepodložených a 
dokonce zavádějících spravedlivých 
a/nebo environmentálních tvrzení, což 
vede k nejasnostem mezi spotřebiteli a 
ztěžuje jim identifikaci výrobků, které jsou 
pro výrobce spravedlivé a/nebo šetrnější k 
životnímu prostředí; vyzývá Komisi, aby 
zavedla nový regulační rámec, který 
stanoví jasný, rychlý a účinný postup před 
schválením všech spravedlivých a/nebo 
ekologických tvrzení a značení, přičemž 
zohlední zkušenosti získané při 
uplatňování již zavedeného systému pro 
zdravotní a výživová tvrzení; zdůrazňuje, 
že tento rámec by chránil spotřebitele před 
nepravdivými ekologickými tvrzeními a 
současně by zajistil, aby podniky, které 
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skutečně usilují o fungování šetrnější k 
životnímu prostředí, byly za své úsilí řádně 
odměňovány, zejména zemědělci, kteří 
tvoří základ potravinových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 1792
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. považuje za nezbytné reagovat na 
trvalou poptávku spotřebitelů a 
opakovaně uvádí v usneseních 
Evropského parlamentu, že spotřebitelé 
musí být lépe informováni o původu všech 
potravinářských výrobků, které kupují, 
pomocí povinného značení, a to včetně 
mořských plodů a přísad používaných ve 
složení zpracovaných produktů; u 
posledně jmenovaných musí být 
spotřebitel informován také o počtu 
subjektů zapojených do přípravy, 
vzhledem k zájmu spotřebitele o krátké 
dodavatelské řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1793
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že pro spravedlivou 
tvorbu cen potravin je třeba zajistit, aby 
ceny potravin stále více odrážely skutečné 
náklady na potraviny, a to internalizací 
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externalit a dodržováním zásady 
„znečišťovatel platí“ při výrobě potravin; 
vítá oznámení daňových pobídek, které 
vedou k přechodu na udržitelný 
potravinový systém a podněcují 
spotřebitele k výběru udržitelné a zdravé 
stravy, jako je návrh Komise týkající se 
sazeb DPH, o němž se v současné době 
diskutuje a který by členským státům 
mohl umožnit cíleněji využívat sazby, 
například na podporu bioovoce a 
biozeleniny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1794
Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že stávající úroveň 
spotřeby masa a mléčných výrobků musí 
být do roku 2030 výrazně snížena, aby se 
zvrátil současný trend poklesu biologické 
rozmanitosti a aby se snížily emise z 
hlediska klimatu; vyzývá Evropskou 
komisi, aby zavedla cíle EU v oblasti 
snižování spotřeby masa a mléčných 
výrobků, které by měly odrážet naléhavou 
potřebu omezit živočišnou výrobu v rámci 
EU na únosnou kapacitu EU a současně 
dodržovat přísné normy v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat na základě 
pastvy a doma pěstovaných krmiv a 
zároveň zamezit dovozu krmiv, která 
způsobují odlesňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1795
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
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Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že cenová dostupnost 
zdravých a udržitelných rozhodnutí o 
potravinách je hlavní překážkou pro to, 
aby spotřebitelé přijímali zdravou a 
udržitelnou stravu, a že ceny potravin 
musí spotřebitelům vyslat správný signál; 
vyzývá proto Komisi, aby zahájila studii, 
která by ekonomicky vyčíslila 
environmentální a společenské náklady, 
včetně nákladů souvisejících se zdravím, 
náklady spojené s výrobou a spotřebou 
nejvíce spotřebovávaných potravin na 
trhu EU, což je první krok směrem ke 
skutečnému výpočtu nákladů na 
potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1796
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, 
Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Milan 
Brglez, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, 
Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje proto, že je třeba řešit 
všechny faktory ovlivňující volbu 
spotřebitelů, včetně stanovování cen, 
marketingu a reklamy; se znepokojením 
konstatuje, že samoregulace se ukázala 
jako neúčinná v oblasti uvádění potravin 
určených dětem na trh a že děti jsou i 
nadále významně vystaveny marketingu a 
propagaci potravin s vysokým obsahem 
tuků, cukru a/nebo soli, a to off-line i on-
line; vyzývá Komisi, aby zvážila přijetí 
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legislativních opatření na ochranu zdraví 
této zranitelné skupiny spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1797
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby v 
obdobích dlouhotrvajících krizí, které 
mají dopad na zemědělsko-potravinářský 
sektor, zvážily uzavření „odvětvových 
smluv“ doprovázených 
„zprostředkovatelem-vyjednavačem“, 
který by na dané období umožnil vystoupit 
z řady odvětvím, která jsou nejvíce 
ovlivněna logikou hospodářské soutěže, 
aby byla zajištěna spravedlivá cena pro 
celý potravinový řetězec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1798
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že „zdravější strava“ 
musí být definována celkově jako 
vyrovnaná a vyvážená strava, bez 
zaměření na „pozitivní“ nebo „negativní“ 
hodnocení jednotlivých druhů potravin ve 
vztahu k vzorcům spotřeby, množství 
pravidelného příjmu a spojení s jinými 
potravinami;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1799
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že „zdravější strava“ 
musí být definována celkově jako 
vyrovnaná a vyvážená strava, bez 
zaměření na „pozitivní“ nebo „negativní“ 
hodnocení jednotlivých druhů potravin ve 
vztahu k vzorcům spotřeby, množství 
pravidelného příjmu a spojení s jinými 
potravinami;

Or. it

Pozměňovací návrh 1800
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby dále posoudila, 
jak by daňová politika mohla motivovat k 
přijímání potravin s nižší uhlíkovou 
stopou a nižšími externalizovanými 
náklady; zdůrazňuje skutečnost, že osm 
členských států již uplatňuje na zeleninu 
a ovoce 0–5% DPH1a; připomíná, že 
Světová zdravotnická organizace 
doporučuje zemím, aby zavedly daně z 
nezdravých potravinářských výrobků ve 
výši nejméně 20 %; tvrdí, že veškeré 
dodatečné daňové příjmy by měly být 
přesměrovány na skupiny s nízkými 
příjmy a na výrobce potravin, kteří 



AM\1224997CS.docx 105/388 PE681.105v01-00

CS

upřednostňují postupy šetrné ke klimatu, 
biologickou rozmanitost a dobré životní 
podmínky zvířat, což by pomohlo snížit 
výrobní náklady udržitelných potravin s 
cílem zajistit jejich dostupnost pro 
všechny občany;
_________________
1a Sazby DPH uplatňované v členských 
státech Evropské unie – situace k 1. lednu 
2020 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/site
s/taxation/files/resources/documents/taxat
ion/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en
.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 1801
Biljana Borzan, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris 
Papadakis, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, 
Mohammed Chahim, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Jytte Guteland, César Luena, 
Clara Aguilera, Javi López, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že cenová dostupnost 
zdravých a udržitelných rozhodnutí o 
potravinách je hlavní překážkou pro to, 
aby spotřebitelé přijímali zdravou a 
udržitelnou stravu, a že ceny potravin 
musí spotřebitelům vyslat správný signál; 
vítá proto cíl strategie, aby se volba 
zdravých a udržitelných potravin stala 
cenově nejdostupnější volbou; vyzývá 
Komisi, aby zahájila studii, která by 
ekonomicky vyčíslila environmentální a 
společenské náklady (včetně nákladů 
souvisejících se zdravím) spojené s 
výrobou a spotřebou nejvíce 
spotřebovávaných potravin na trhu EU, 
což je první krok směrem ke skutečnému 
účtování nákladů na potraviny1a;
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_________________
1a Zvláštní průzkum Eurobarometru 505. 
Making our food fit for the future – 
Citizens’ expectations. Říjen 2020. „Volba 
zdravých, udržitelných potravin je cenově 
dostupná“ byla nejčastější odpovědí 
spotřebitelů na to, co by jim pomohlo 
přijmout zdravou a udržitelnou stravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1802
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. zdůrazňuje, že je nutné vhodnými 
nástroji (značky, propagační akce, 
komunikace atd.) posílit etickou spotřebu 
produktů ze sociálního zemědělství, 
přičemž za sociální zemědělství obecně 
považujeme zemědělství, do kterého jsou v 
souladu s evropskými směrnicemi a 
vnitrostátními předpisy (pokud existují) 
zapojeny kategorie znevýhodněných 
pracovníků (nezaměstnaní, osoby se 
zdravotním postižením, žadatelé o azyl, 
oběti násilí, vězni a bývalí vězni atd.);

Or. it

Pozměňovací návrh 1803
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Maria Noichl, Eleonora 
Evi, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
roku 2022 předložila právní nebo daňové 
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nástroje, které by tuto zásadu promítly do 
praxe, což by mělo zahrnovat flexibilní 
sazby DPH na potraviny s různými 
dopady na zdraví a životní prostředí, 
podporovat používání nulové DPH pro 
zdravé a udržitelné potravinářské výrobky 
(např. biozelenina a bioovoce) a vyšší 
sazbu DPH u masa a mléka;

Or. en

Pozměňovací návrh 1804
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, 
Jytte Guteland, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Monika Beňová, Maria 
Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Sylvie 
Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vítá budoucí legislativní návrhy na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů o 
původu potravin; zdůrazňuje, že původ je 
pro Evropany nejdůležitějším faktorem při 
nákupu potravin; připomíná Komisi 
usnesení Parlamentu ze dne 11. února 
2015 a ze dne 12. května 2016, v nichž 
Parlament vyzval k povinnému 
označování původu mléka, mléčných 
výrobků a masa používaného jako složka 
ve zpracovaných potravinách; dále 
dodává, že povinné označování původu by 
mělo být rozšířeno i na mořské produkty, 
zejména na produkty, které jsou 
konzervované nebo zpracované;

Or. en

Pozměňovací návrh 1805
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros 
Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro
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Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby zahájila studii, 
která by ekonomicky vyčíslila 
environmentální a společenské náklady 
(včetně nákladů souvisejících se zdravím) 
spojené s výrobou a spotřebou nejvíce 
spotřebovávaných potravin na trhu EU, a 
aby vypracovala přehled iniciativ a analýz 
týkajících se skutečných 
nákladů/skutečných cen, jakož i 
posouzení silných a slabých bodů a 
poučení z různých používaných metod a 
přístupů, což je první krok směrem ke 
skutečnému účtování nákladů potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1806
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. zdůrazňuje stále širší zájem 
spotřebitelů o potraviny, který se rovněž 
vztahuje na dobré životní podmínky zvířat, 
jakož i environmentální a sociální 
udržitelnost; vítá záměr Komise vytvořit 
nový rámec pro označování potravin z 
hlediska udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby 
definovala metodiku a upřesnila, na které 
aspekty udržitelnosti by se vztahovala, a 
zároveň zajistila, aby nový systém nebyl v 
rozporu se stávajícími environmentálními 
rámci, jako je ekoznačka EU nebo 
ekologické logo;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1807
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. vítá budoucí legislativní návrhy na 
zlepšení informovanosti spotřebitelů o 
původu potravin; zdůrazňuje, že původ je 
pro Evropany nejdůležitějším faktorem při 
nákupu potravin, a opakuje proto svou 
výzvu k povinnému označování původu 
mléka, mléčných výrobků a masa 
používaného jako složka ve zpracovaných 
potravinách; dále dodává, že povinné 
označování původu by mělo být rozšířeno 
i na mořské produkty, zejména na 
produkty, které jsou konzervované nebo 
zpracované; zdůrazňuje, že stávající 
označování země původu má mnoho vad a 
nedostatků (například balené zeleninové 
směsi) a v některých případech, jako je 
med, způsobuje větší nejasnosti než 
srozumitelnost, a vyžaduje změny, které 
zajistí plnou transparentnost a boj proti 
podvodům;

Or. en

Pozměňovací návrh 1808
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric 
Andrieu, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Łukasz Kohut, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. zdůrazňuje stále širší zájem 
spotřebitelů o potraviny, který se rovněž 
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vztahuje na dobré životní podmínky zvířat, 
jakož i environmentální a sociální 
udržitelnost; vítá záměr Komise vytvořit 
nový rámec pro označování potravin z 
hlediska udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby 
definovala metodiku a upřesnila, na které 
aspekty udržitelnosti by se vztahovala, a 
zároveň zajistila, aby nový systém nebyl v 
rozporu se stávajícími environmentálními 
rámci, jako je ekoznačka EU nebo 
ekologické logo;

Or. en

Pozměňovací návrh 1809
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat, Sylwia Spurek, Eleonora Evi, Biljana Borzan, Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 18 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18d. trvá na tom, že označování 
dobrých životních podmínek zvířat by 
mělo být založeno na určení výrobního 
postupu a na výběru ukazatelů dobrých 
životních podmínek zvířat a mělo by být 
rozšířeno i na zpracované výrobky; žádá 
Komisi, aby konečně navrhla 
harmonizované požadavky na označování 
vegetariánských a veganských 
potravinářských výrobků; vyzývá k 
rozšíření označování GMO na výrobky 
pocházející ze zvířat krmených geneticky 
modifikovaným krmivem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1810
Biljana Borzan, Demetris Papadakis, Marc Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, 
Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, César Luena, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume
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Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. zdůrazňuje, že u potravin se 
používá příliš mnoho nepodstatných a 
dokonce zavádějících environmentálních 
tvrzení, což vede k nejasnostem mezi 
spotřebiteli a ztěžuje jim identifikaci 
výrobků, které jsou šetrnější k životnímu 
prostředí; vyzývá Komisi, aby zavedla 
nový regulační rámec, který stanoví jasný, 
rychlý a účinný postup před schválením 
pro všechna ekologická tvrzení a 
označení, přičemž zohlední zkušenosti 
získané při uplatňování již zavedeného 
systému pro zdravotní a výživová tvrzení; 
zdůrazňuje, že takový rámec by chránil 
spotřebitele před nepravdivými 
ekologickými tvrzeními a současně by 
zajistil, aby podniky, které skutečně usilují 
o provoz šetrnější k životnímu prostředí, 
byly za své úsilí řádně odměňovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 1811
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. zdůrazňuje stále širší zájem 
spotřebitelů o potraviny, který se rovněž 
vztahuje na dobré životní podmínky zvířat, 
jakož i environmentální a sociální 
udržitelnost, a vítá záměr Komise vytvořit 
nový rámec pro označování potravin z 
hlediska udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby 
definovala metodiku a upřesnila, na které 
aspekty udržitelnosti by se vztahovala, a 
zároveň zajistila, aby nový systém nebyl v 
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rozporu se stávajícími environmentálními 
rámci, jako je ekoznačka EU nebo 
ekologické logo;

Or. en

Pozměňovací návrh 1812
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat, Grace O'Sullivan, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 18 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18e. vítá záměr Komise rozšířit 
požadavek povinného označování původu 
nebo provenience na další produkty; 
vyzývá Komisi, aby rozšířila závazná 
pravidla původu zejména na veškeré 
čerstvé, zmrazené a zpracované maso, 
mořské produkty a produkty akvakultury, 
které jsou nabízeny spotřebitelům ve všech 
podobách, a to i v restauracích a 
jídelnách, a aby uvedla místo, kde se zvíře 
narodilo, chovalo a bylo poraženo, nebo 
kde bylo uloveno a poraženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 1813
Biljana Borzan, Monika Beňová, Maria Noichl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz 
Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. zdůrazňuje, že nařízení (EU) č. 
1169/2011 vyžaduje, aby v případech, kdy 
je původ potraviny uveden a je odlišný od 
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jedné z jejích hlavních složek, byl původ 
hlavní složky uveden nebo alespoň 
označen jako odlišný od původu 
potraviny; poukazuje na to, že v praxi to 
znamená, že produkty, jejichž hlavní 
složky nejsou získávány v místě nebo v 
regionu, mohou být jako takové uváděny 
na trh, pokud je původ uvedených 
primárních složek, které nejsou místní, 
uveden drobným písmem; zdůrazňuje, že 
existuje nerovnováha mezi viditelností 
postupů uvádění na trh, které používají 
vnitrostátní, regionální a místní názvy a 
symboly pro produkty, jejichž primární 
složky nejsou z národních, regionálních 
nebo místních zdrojů, a požadavky EU na 
označování; domnívá se, že to poškozuje 
právo spotřebitelů na řádné informace, a 
může to být zavádějící; vyzývá Komisi, aby 
tuto nerovnováhu napravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 1814
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. zdůrazňuje, že u potravin se 
používá příliš mnoho nepodstatných a 
dokonce zavádějících environmentálních 
tvrzení, což vede k nejasnostem mezi 
spotřebiteli a ztěžuje jim identifikaci 
výrobků, které jsou skutečně šetrné k 
životnímu prostředí; vyzývá Komisi, aby 
zavedla nový regulační rámec, který 
stanoví jasný, rychlý a účinný postup před 
schválením pro všechna ekologická 
tvrzení a označení, přičemž zohlední 
zkušenosti získané při uplatňování již 
zavedeného systému pro zdravotní a 
výživová tvrzení; zdůrazňuje, že takový 
rámec by chránil spotřebitele před 
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nepravdivými ekologickými tvrzeními a 
současně by zajistil, aby podniky, které 
skutečně usilují o provoz šetrnější k 
životnímu prostředí, byly za své úsilí řádně 
odměňovány; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
provádět nezávislé certifikace a audity 
všech označení povolených na 
potravinářských výrobcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1815
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18f. zdůrazňuje, že u potravin se 
používá příliš mnoho nepodstatných a 
dokonce zavádějících environmentálních 
tvrzení, což vede k nejasnostem mezi 
spotřebiteli a ztěžuje jim identifikaci 
výrobků, které jsou šetrnější k životnímu 
prostředí; vyzývá Komisi, aby zavedla 
nový regulační rámec, který stanoví jasný, 
rychlý a účinný postup před schválením 
pro všechna ekologická tvrzení a 
označení, přičemž zohlední zkušenosti 
získané při uplatňování již zavedeného 
systému pro zdravotní a výživová tvrzení; 
zdůrazňuje, že takový rámec by chránil 
spotřebitele před nepravdivými 
ekologickými tvrzeními a současně by 
zajistil, aby podniky, které skutečně usilují 
o provoz šetrnější k životnímu prostředí, 
byly za své úsilí náležitě odměněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1816
Biljana Borzan, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja Hazekamp, Marc 
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Tarabella, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, Nicolás 
González Casares, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 18 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18g. poukazuje na to, že směrnice 
2001/110 upravuje, že med prodávaný na 
evropských trzích je označen buď jako 
med pocházející z určité země, jako „EU“ 
nebo „mimo EU“, nebo jako směsi medu 
„z EU a ze zemí mimo EU“; v obou 
případech, kdy jde o med ze zemí mimo 
EU, ať již směsný či nikoli, nemá 
spotřebitel jistotu, zda je výrobek skutečně 
pravým medem standardní kvality EU, což 
znamená například bez přidaného 
cukerného sirupu; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly odvětví 
včelařství v EU posílením kontrol dovozu 
s cílem zabránit dovozu šizeného medu; 
domnívá se, že stávající pravidla nejsou 
vhodná pro daný účel, neboť poskytují 
spotřebitelům nejednoznačné informace a 
usnadňují dovoz a prodej nekvalitního 
nebo šizeného medu v EU; vyzývá Komisi, 
aby navrhla legislativní změny pravidel 
pro označování medu, které povedou k 
lepší informovanosti spotřebitelů a 
podpoří odvětví včelařství EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1817
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco 
Guerreiro, Martin Hojsík, Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 18 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18g. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
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značky pro výrobní postupy u živočišných 
produktů a produktů získaných ze zvířat, 
které budou obsahovat datum a místo 
narození, chovu a porážky dotčených 
zvířat, jakož i další relevantní informace, 
jako jsou systémy ustájení, v nichž bylo 
zvíře chováno, aby se zvýšila 
transparentnost, pomohlo se 
spotřebitelům lépe se rozhodnout a přispět 
k dobrým životním podmínkám zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1818
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 18 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18h. zdůrazňuje, že je třeba, aby 
pravidla pro označování a uvádění na trh 
upřednostňovala tolik potřebný přechod k 
udržitelné stravě, zejména k udržitelným 
bílkovinám, a zdůrazňuje, že by měl být 
podporován přechod k většímu podílu 
rostlinných bílkovin a neměl by být 
omezován; dále vyzývá k tomu, aby byla 
bez dalšího zbytečného odkladu 
předložena zpožděná pravidla pro jasné 
označování potravin vhodných pro 
vegetariány a vegany;

Or. en

Pozměňovací návrh 1819
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 18 i (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18i. zdůrazňuje úlohu maloobchodníků 
a odvětví pohostinství při vytváření 
potravinového prostředí, které značně 
ovlivňuje chování spotřebitelů, vyzývá k 
přijetí opatření, včetně regulace, k 
zajištění prostředí se zdravými 
potravinami, mimo jiné včetně řešení 
propagace nezdravých snacků u pokladen 
a dramatického nárůstu počtu restaurací s 
rychlým občerstvením v centrech měst, 
podél dálnic a ve veřejných dopravních 
uzlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1820
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1821
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 1822
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 1823
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že vypouští se
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politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1824
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby; zdůrazňuje, že nové 
inovativní složky a udržitelné složky hrají 
důležitou úlohu při zvyšování udržitelnosti 
tohoto odvětví a zároveň přinášejí výhody 
pro společnost jako celek; vyzývá k rozvoji 
příznivých a flexibilních rámcových 
podmínek pro inovativní složky a 
technologie potravin s cílem umožnit 
transformaci a umožnit tomuto odvětví 
plně přispívat k cílům Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 a 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 1825
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení a 
dokazuje, že politická opatření, která jsou 
závislá pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele a 
nejsou účinná; konstatuje, že systémy 
certifikace a označování ve spolupráci se 
třetími stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby; zdůrazňuje, že je třeba 
prostřednictvím legislativních opatření 
zvýšit míru požadavků na udržitelnost 
potravin; zdůrazňuje, že označování 
udržitelnosti by mělo být založeno na 
harmonizovaných kritériích udržitelnosti 
a mělo by zahrnovat nezávislou certifikaci 
a inspekce a nemělo by nahrazovat 
regulaci, ale pouze je doplňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 1826
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby; vyzývá Komisi, aby 
předložila zprávu o opatřeních na 
podporu zemědělství šetrného ke klimatu 
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a produkce potravin prostřednictvím 
systémů certifikace třetích stran; 
zdůrazňuje, že označování může hrát 
klíčovou úlohu při zvyšování 
transparentnosti, pokud jde o udržitelnost, 
odpovědnost podniků a výrobní postupy 
pro zemědělce a potravinový řetězec;

Or. en

Pozměňovací návrh 1827
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. připomíná, že volba spotřebitelů je 
klíčovým faktorem pro hospodářsky 
udržitelné přijetí udržitelně vyráběných 
produktů a zdravější stravy; zdůrazňuje 
význam řádného vzdělávání v oblasti 
výživy a životního prostředí a také 
dostupnost snadno srozumitelných 
relevantních informací v tomto ohledu; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami jsou důležitým pilířem informací 
pro spotřebitele a vytváření ekonomických 
odbytišť pro udržitelně vyráběné a zdravé 
produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1828
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Herbert 
Dorfmann, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Anne Sander, 
Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby; uznává však, že 
transparentnost je důležitým prvkem, 
který umožní spotřebitelům učinit 
udržitelnější rozhodnutí o nákupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1829
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. znovu potvrzuje, že se ukazuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1830
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele, a proto 
zdůrazňuje význam vzdělání jako 
hlavního spouštěče zdravějších 
stravovacích návyků; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou jedinými nástroji při zajišťování 
udržitelné výroby a spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1831
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby; zdůrazňuje proto 
význam závazných právních předpisů v 
celém potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1832
Traian Băsescu

Návrh usnesení



PE681.105v01-00 124/388 AM\1224997CS.docx

CS

Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby; zdůrazňuje význam 
vzdělání jako hlavního spouštěče 
zdravějších stravovacích návyků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1833
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, 
že politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. podporuje holistický přístup 
zahrnující všechny zúčastněné strany, aby 
byl náš potravinový systém udržitelnější; 
znovu potvrzuje, že politická opatření musí 
být založena na trojici udržitelné výroby, 
cíleném označování a na volbě 
spotřebitelů; konstatuje, že systémy 
certifikace a označování ve spolupráci se 
třetími stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1834
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. konstatuje, že systémy certifikace a 
označování na základě zásady vzájemného 
uznávání ve spolupráci se třetími stranami 
samy o sobě nejsou účinné při zajišťování 
udržitelné výroby a spotřeby, zejména ve 
třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1835
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
rozhodnutí spotřebitelů hrají zásadní 
úlohu a že při přechodu na udržitelnější a 
zdravější evropský potravinový systém je 
třeba zohlednit jejich rozhodnutí; 
konstatuje, že značky kvality státu a EU, 
např. značky EU pro ekologickou 
produkci, jsou důležitou příležitostí ke 
zvýšení povědomí o udržitelné spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1836
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace, dobrovolné dohody a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami mohou být užitečným doplňkem 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. es

Pozměňovací návrh 1837
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, 
že politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. konstatuje, že politická opatření by 
mohla být zvážena s cílem zajistit širší 
výběr zdravějších a udržitelnějších 
potravin (např. zelenina; ovoce atd.) k 
dispozici pro individuální výběr v 
restauracích, jídelnách, nemocnicích, 
prodejnách občerstvení atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 1838
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných 
produktů na spotřebitele; konstatuje, že 
systémy certifikace a označování ve 
spolupráci se třetími stranami samy o sobě 
nejsou účinné při zajišťování udržitelné 
výroby a spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá pouze 
na volbě spotřebitelů, příliš přesouvají 
odpovědnost za nákup udržitelných a 
místních produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1839
Biljana Borzan, Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Simona Bonafè, Javi López, Nicolás 
González Casares, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, 
že politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. zdůrazňuje, že politická opatření, 
která jsou závislá pouze na volbě 
spotřebitelů, postrádají účinnost a příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1840
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
odpovědní spotřebitelé přijímají svá 
nákupní rozhodnutí odpovědně a že 
svrchovanost spotřebitelů nesmí být 
omezována nevhodnými zákazy; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

Or. de

Pozměňovací návrh 1841
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. znovu vyjadřuje své přesvědčení, že 
politická opatření, která jsou závislá 
pouze na volbě spotřebitelů, příliš 
přesouvají odpovědnost za nákup 
udržitelných produktů na spotřebitele; 
konstatuje, že systémy certifikace a 
označování ve spolupráci se třetími 
stranami samy o sobě nejsou účinné 
při zajišťování udržitelné výroby a 
spotřeby;

19. zdůrazňuje, že občané EU jsou 
vzdělaní a nemusí být poučováni o tom, co 
jsou udržitelné potraviny a co nikoli; 
zdůrazňuje, že Evropská unie a její 
orgány postrádají v této věci veškerou 
důvěryhodnost, neboť nedělají to, co samy 
kážou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1842
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je důležité bojovat 
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proti potravinovým podvodům a padělkům 
v potravinářském odvětví a zavádět 
skutečné sankce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1843
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. poukazuje na to, že je třeba zvýšit 
informovanost spotřebitelů o 
zemědělských postupech, které podporují 
a zajišťují zachování biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb; 
zdůrazňuje, že je třeba posílit metody 
označování zemědělské produkce, např. 
ekologickou produkci, produkci 
orientovanou na zachování zdrojů, 
integrovanou produkci, konvenční 
produkci a hydroponickou produkci, což 
spotřebitelům umožní stanovit rozdíly 
mezi metodami zemědělské produkce a 
usnadnit jim výběr;  zdůrazňuje, že 
produkce a zpracování potravin, které 
podporují biologickou rozmanitost, by 
měly být uznány jako vyšší norma a také 
možnost definovat produkty takto 
vyráběné jako kvalitnější produkty, neboť 
v posledních letech roste zájem 
spotřebitelů o kontrolu skutečného 
původu výrobků, kvality výrobků a 
dostupnosti informací o okolnostech, za 
nichž byla výroba prováděna;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1844
Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Návrh usnesení
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Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že veškeré iniciativy 
EU v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat by měly začít s přihlédnutím k práci, 
kterou již zemědělci v této oblasti odvedli, 
zejména uznáním a sdílením stávajících 
osvědčených postupů, a musí vycházet z 
výsledků posouzení provádění právních 
předpisů EU v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, včetně závěrů 
nadcházející zprávy EP o provádění 
dobrých životních podmínek zvířat v 
zemědělských podnicích; vyzývá Komisi, 
aby každý nový rámec pro dobré životní 
podmínky zvířat vycházela z průběžné 
konzultace se zemědělskou komunitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1845
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. znovu potvrzuje potřebu zavést 
cenovou politiku, která spotřebitelům 
umožní skutečný výběr, aby se 
spotřebitelům neprodávaly kvalitní 
výrobky za prohibitivní ceny; a to s cílem 
sladit vhodné příjmy pro subjekty 
zemědělsko-potravinářského řetězce, 
zejména zemědělce a drobné obchodníky, 
a dostupné ceny pro spotřebitele, kteří 
jsou posledním článkem v řetězci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1846
Michal Wiezik, Martin Hojsík
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Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá k tomu, aby ceny potravin 
stále více odrážely skutečné náklady na 
potraviny, a to internalizací externalit a 
dodržováním zásady „znečišťovatel platí“ 
v zemědělské produkci potravin; uznává, 
že zavedení snížené DPH pro ekologické 
produkty a daně z pesticidů by dodržovalo 
zásadu „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1847
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe 
Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že lepší postupy v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
používané v zemědělství, zlepšují zdraví 
zvířat; s potěšením očekává výsledky 
programu REFIT – právních předpisů EU 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat a vyzývá Komisi, aby dále posílila 
pravidla ochrany dobrých životních 
podmínek zvířat a označování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1848
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hojsík, Elsi 
Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. vítá probíhající práci zvláštního 
výboru pro přepravu zvířat v Evropském 
parlamentu; konstatuje, že aktualizovaný 
regulační rámec pro pravidla týkající se 
doby řízení a odpočinku zlepší dobré 
životní podmínky zvířat během přepravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1849
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. poukazuje na úlohu moderních 
digitálních nástrojů a aplikací při 
účinném informování spotřebitelů o 
původu potravin, jejich výživové hodnotě, 
datu použitelnosti a uhlíkové stopě;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1850
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. poukazuje na nedostatečná 
ustanovení směrnice Rady 2001/110/ES o 
medu, která se týkají označování původu 
směsí medu a neposkytují spotřebitelům 
rozsáhlé a dostatečné informace o původu 
medu; vyzývá Komisi, aby neprodleně 
připravila změnu směrnice 2001/110/ES, 
která stanoví jasnější označování původu 
směsí medu tak, aby jasně a jednoznačně 



AM\1224997CS.docx 133/388 PE681.105v01-00

CS

odráželo původ medu obsaženého ve 
směsi;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1851
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1852
Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1853
Michaela Šojdrová, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Asim Ademov

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 

vypouští se
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začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1854
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1855
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
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Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že odpovědný občan je 
odpovědný za zdravý životní styl; 
zdůrazňuje, že stát může v tomto ohledu 
nabídnout pomoc ve formě poskytování 
informací a výměny znalostí, aniž by 
občanům předepisoval, jaké potraviny lze 
konzumovat, v jaké formě a kdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 1856
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 

20. vyzývá Komisi, aby respektovala 
vnitrostátní pokyny týkající se stravování, 
specifika a tradice, pokud jde o zdravoua 
vyváženou výživu;
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pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1857
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1858
Herbert Dorfmann, Salvatore De Meo, Giuseppe Milazzo

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. vyzývá Komisi, aby podporovala 
stravovací vzorce, které vedou k přijetí 
různých způsobů stravování (v jejichž 
rámci je možné konzumovat všechny 
potraviny ve správném množství a se 
správnou četností), jež jsou vyvážené a 
udržitelné podle konkrétních potřeb 
každého spotřebitele, a které jsou rovněž 
schopné uznávat a chránit dědictví dané 
různými stravovacími návyky, tradicemi, 
preferencemi a výrobními metodami zemí 
EU a společností, které je zastupují;

Or. it

Pozměňovací návrh 1859
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 

20. vyzývá Komisi, aby podporovala 
stravovací vzorce, které vedou k přijetí 
různých způsobů stravování (v jejichž 
rámci je možné konzumovat všechny 
potraviny ve správném množství a se 
správnou četností), jež jsou vyvážené a 
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rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

udržitelné podle konkrétních potřeb 
každého spotřebitele, a které jsou rovněž 
schopné uznávat a chránit dědictví dané 
různými stravovacími návyky, tradicemi, 
preferencemi a výrobními metodami zemí 
EU a společností, které je zastupují;

Or. it

Pozměňovací návrh 1860
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 

20. zdůrazňuje, že není úkolem 
Evropské unie poučovat své občany o tom, 
co si dají na talíř; zdůrazňuje, že každý 
občan by měl sám rozhodnout o tom, co 
má v úmyslu jíst; zdůrazňuje, že každý 
členský stát má odpovědnost za zajištění 
toho, aby všichni jeho občané mohli získat 
dostatek zdravých potravin;
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rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1861
Asger Christensen, Billy Kelleher, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější stravu se 
sníženým množstvím cukrů, soli a tuků, a 
ke klimaticky přívětivé a udržitelné stravě, 
v níž mohou hrát úlohu rostlinné 
alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1862
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
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uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že Evropané 
zkonzumovali v roce 2018 přibližně 69,3 
kg masa na obyvatele 1a; připomíná, že 
udržitelná a zdravá strava vyžaduje 
maximální spotřebu 16 kg masa na 
obyvatele za rok 1b; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu; vyzývá Komisi, aby 
stanovila měřitelné cíle pro snížení 
spotřeby masa v EU;
_________________
1a European Agricultural Outlook 2018-
2030 Report, 2018. 
1b EAT Lancet Commission 2019 report 
Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on Healthy Diets 
From Sustainable Food Systems

Or. en

Pozměňovací návrh 1863
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, Simone 
Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější stravu, která 
může zahrnovat více produktů rostlinného 
původu, a obsahují méně červeného a 
zpracovaného masa, cukrů, soli a tuků, což 
bude prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že pokyny pro zdravé 
stravování platné pro celou EU by 
podněcovaly spotřebitele ke zdravější 
stravě a vyzývá Komisi, aby takové 
pokyny a konkrétní opatření vypracovala s 
cílem účinně podporovat zdravou stravu; 
naléhavě žádá, aby se tyto pokyny mohly 
odrazit v celounijním snadno 
pochopitelném a srozumitelném značení 
nutričních hodnot; vybízí členské státy, 
aby začlenily prvky udržitelnosti do 
vnitrostátního stravovacího poradenství; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala celounijní 
pokyny pro udržitelnou stravu; navrhuje 
použít tyto pokyny k rozvoji udržitelného 
značení a konkrétních opatření k účinné 
podpoře zdravého stravování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1864
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování většiny Evropanů 
není v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutné 
přizpůsobení směrem ke spotřebním 
vzorcům, které upřednostňují zdravější 
produkty v množství, které více odpovídá 
jejich potřebám, a podporují konzumaci 
ovoce a zeleniny, celozrnných produktů a 
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životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

luštěnin, spíše než zpracovaných potravin, 
cukrů, soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné, vyvážené a zdravé 
stravování platné pro celou EU by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá, vyvážená a udržitelná strava, a 
mělo by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy, která bude 
zahrnovat více rostlinných potravin, čímž 
podpoří Evropany, aby konzumovali 
bohatou a různorodou stravu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1865
Alessandra Moretti, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů často není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
podporovala stravovací vzorce, které 
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opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vedou k přijetí různých způsobů 
stravování, jež jsou vyvážené a udržitelné 
podle konkrétních potřeb každého 
spotřebitele, a které jsou rovněž schopné 
uznávat a chránit dědictví dané různými 
stravovacími návyky, tradicemi, 
preferencemi a výrobními metodami zemí 
EU a společností, které je zastupují;

Or. it

Pozměňovací návrh 1866
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování většiny Evropanů 
není v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutné 
přizpůsobení směrem ke spotřebním 
vzorcům, které upřednostňují zdravější 
produkty v množství, které více odpovídá 
jejich potřebám, a podporují konzumaci 
ovoce a zeleniny, celozrnných produktů a 
luštěnin, spíše než zpracovaných potravin, 
cukrů, soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné, vyvážené a zdravé 
stravování platné pro celou EU by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá, vyvážená a udržitelná strava, a 
mělo by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy, která bude 
zahrnovat více rostlinných potravin, čímž 
podpoří Evropany, aby konzumovali 
bohatou a různorodou stravu;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1867
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty, což 
bude prospěšné i pro životní prostředí; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy rostlinného původu 
a masných výrobků při respektování 
kulturní rozmanitosti, pokud jde o 
potraviny v Evropě, aby nedocházelo k 
diskriminaci určitých diet nebo druhů 
výrobků a aby byly respektovány potřeby a 
preference spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1868
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 

20. vyzývá Komisi, aby podporovala 
stravovací vzorce, které vedou k přijetí 
různých způsobů stravování (v jejichž 
rámci je možné konzumovat všechny 
potraviny ve správném množství a se 
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které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

správnou četností), jež jsou vyvážené a 
udržitelné podle konkrétních potřeb 
každého spotřebitele, a které jsou rovněž 
schopné uznávat a chránit dědictví dané 
různými stravovacími návyky, tradicemi, 
preferencemi a výrobními metodami zemí 
EU a společností, které je zastupují; 

 
 

Or. it

Pozměňovací návrh 1869
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné pro dobré 
životní podmínky zvířat i pro životní 
prostředí; požaduje, aby EU zavedla cíle 
ke snížení spotřeby masa a cukru v EU na 
obyvatele do roku 2030 a 2040, 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU, 
včetně jasných cílů, by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
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vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření přijímaná EU, vnitrostátními 
správními orgány a nevládními subjekty 
k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1870
Claude Gruffat, Sarah Wiener, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; požaduje značení na 
potravinářských přípravcích, které 
umožní identifikaci přírodních složek na 
rozdíl od umělých (pocházejících z 
laboratorní výroby nebo průmyslové 
manipulace); zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 



PE681.105v01-00 148/388 AM\1224997CS.docx

CS

rostlinného původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1871
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20.  považuje za nezbytné vychovávat 
všechny občany od dětství k vyváženému 
stravování a zdravému životnímu stylu, 
podporovat stravovací vzorce, které vedou 
k přijetí různých způsobů stravování, jež 
jsou vyvážené a udržitelné podle 
konkrétních potřeb každého spotřebitele, a 
které jsou rovněž schopné uznávat a 
chránit dědictví dané různými 
stravovacími návyky, tradicemi, 
preferencemi a výrobními metodami zemí 
EU, a informovat spotřebitele 
prostřednictvím povinného systému 
značení s uvedením země původu všech 
potravin; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy, 
která respektuje potřeby každého 
spotřebitele;

Or. it

Pozměňovací návrh 1872
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější potraviny se 
správnou rovnováhou mezi produkty 
rostlinného původu a masem, méně 
zpracovaných produktů, cukrů, soli a tuků, 
což bude prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že pokyny EU pro udržitelné a 
zdravé stravování, s přihlédnutím ke 
kulturní a regionální rozmanitosti 
evropských potravin a stravy, by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá a udržitelná strava, a mělo by na 
nich být založeno vlastní úsilí členských 
států začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé, 
vyvážené a různorodé stravy, která bude 
zahrnovat i zvýšenou spotřebu produktů 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1873
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
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které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu; znovu však potvrzuje, 
že výživa a kvalitní potraviny jsou 
neoddělitelné od chuti, kterou je třeba si 
znovu osvojit, stejně jako textura potravin 
a chuť koření;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1874
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 

20. bere na vědomí konstatování 
strategie, že některé typy stravování 
Evropanů údajně nejsou v souladu s 
doporučeními pro zdravou stravu (s 
výjimkou středomořské stravy, která byla 
v roce 2010 uznána UNESCO jako 
nehmotné kulturní dědictví) a že je 
v rámci celé populace nutné zvýšit 
možnosti spotřeby tím, že se jí nabídne 
širší výběr produktů, který bude zahrnovat 
i zdravé produkty rostlinného původu, aniž 
by se vyloučila spotřeba živočišných 
bílkovin, protože tyto jsou také základním 
prvkem vyvážené stravy; zdůrazňuje, že 
pokyny pro udržitelné a zdravé stravování 
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začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy;

platné pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny k účinné podpoře 
zdravé výživy;

Or. it

Pozměňovací návrh 1875
Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly být vědecky 
podložené a měly by brát v úvahu kulturní 
a regionální rozmanitost evropských 
potravin a stravy, jakož i potřeby a 
preference spotřebitelů, a jako takové by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé a udržitelné výživy 
rostlinného původu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1876
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila pokyny zaměřené na segmenty 
obyvatelstva s nejméně zdravými 
stravovacími zvyky a aby specifikovala 
opatření k podpoře stravy a postupů, které 
jsou zdravé, udržitelné a citlivé k různým 
kulturám v rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1877
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu, vyšší spotřebu 
čerstvého ovoce a zeleniny a obsahují 
méně masa a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné, různorodé a zdravé 
stravování platné pro celou EU by měly 
napomáhat spotřebitelům objasňovat, čím 
je tvořena zdravá a udržitelná strava, a 
mělo by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni při 
respektování potravinové kultury a 
dědictví; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
takové pokyny a specifikovala opatření 
k účinné podpoře zdravé, vyvážené a 
různorodí výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1878
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější udržitelné 
produkty, což bude prospěšné i pro životní 
prostředí; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU by mohly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
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objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 1879
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není v 
některých případech v současné době v 
souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelně vyráběné a zdravé 
potravinářské výrobky platné pro celou EU 
by měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá, vyvážená a udržitelná 
strava, a mělo by na nich být založeno 
vlastní úsilí členských států začleňovat 
prvky udržitelnosti do výživového 
poradenství poskytovaného na vnitrostátní 
úrovni; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
takové pokyny a specifikovala 
nediskriminační rady k účinné podpoře 
zdravé vyvážené výživy;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1880
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Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že ve strategii uznává, 
že stravování Evropanů musí být lépe 
synchronizováno s doporučeními pro 
zdravou stravu a že je v rámci celé 
populace nutný posun směrem ke 
spotřebním vzorcům, které upřednostňují 
zdravější potraviny; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé potraviny platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1881
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 

20. zdůrazňuje, že podněty, které 
strategie nabízí, musí být využity při 
vytváření rámce pravidel, která 
spotřebiteli zajistí úplné a vědecky správné 
informace užitečné pro složení zdravého 
stravování; připomíná, že bezpečnost a 
kvalita potravin jsou důležité i kvůli 
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červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

hodnotě, kterou zaručují potravinovému 
řetězci, a že Evropa musí zaručit 
zemědělskou produkci, která bude 
schopna zajistit rozmanitost a kvalitu 
všech hlavních živin, které přispívají k 
dobrému lidskému zdraví; zdůrazňuje, že 
žádnou veřejnou iniciativu zahrnující 
informace o stravě nelze použít pro 
propagační a komerční účely; respektuje 
informace členských států o vnitrostátních 
výživových doporučeních a vyzývá je, aby 
do nich podle potřeby začleňovaly i prvky 
udržitelnosti; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
řádnou informační kampaň o vyvážené 
zdravé stravě a tělesném pohybu, který je 
další základní složkou kvalitního života 
lidí;

Or. it

Pozměňovací návrh 1882
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v průměrné populaci nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty a 
obsahují méně cukrů, soli a tuků, což bude 
prospěšné i pro životní prostředí a zajistí 
odolnější ekonomiku; zdůrazňuje, že 
pokyny pro udržitelné a zdravé stravování 
platné pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby po 
konzultaci s členskými státy vytvořila tyto 
pokyny; zdůrazňuje, že Komise by při 
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opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vytváření těchto pokynů pro zdravé 
stravování měla zaujmout neutrální 
přístup k různým spotřebitelským 
výrobkům na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1883
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravých stravovacích návyků;

Or. es

Pozměňovací návrh 1884
Christophe Hansen

Návrh usnesení
Bod 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování mnoha Evropanů 
není plně v souladu s doporučeními pro 
zdravou stravu a že je v rámci celé 
populace nutný posun směrem ke 
spotřebním vzorcům, které upřednostňují 
zdravější produkty rostlinného původu, 
obsahují méně zpracovaných potravin, 
menší příjem cukrů, soli a tuků, což bude 
prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že celounijní pokyny pro 
udržitelnou a zdravou stravu by měly být 
založeny na vědeckých poznatcích a měly 
by zohledňovat kulturní a regionální 
rozmanitost potřeb a preferencí 
evropských spotřebitelů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1885
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není vždy 
přizpůsobeno doporučením pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že evropská 
strava je rozmanitá a že některé její druhy 
se dokonce doporučují pro svou 
vyváženost a výživové kvality, jako 
například středomořská strava; 
zdůrazňuje, že vyváženost evropské stravy 
trpí hlavně v důsledku uniformizace 
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udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

produktů a v důsledku vlivu globalizované 
potravinové kultury, všeobecného 
rozšíření rychlého občerstvení, závislosti 
spotřebitelů na zemědělsko-
potravinářském průmyslu a vytrácení 
„umění stolovat“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1886
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je nutný posun směrem ke 
spotřebním vzorcům, které upřednostňují 
zdravější produkty, což bude prospěšné i 
pro životní prostředí; zdůrazňuje, že 
pokyny pro udržitelné a zdravé stravování 
platné by měly spotřebitelům objasňovat, 
čím je tvořena zdravá a udržitelná strava, a 
mělo by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
zdůrazňuje vysokou výživovou hodnotu 
čerstvých zemědělských produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1887
Antoni Comín i Oliveres
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu a prosazovala větší 
koordinaci mezi všemi veřejnými a 
soukromými zúčastněnými stranami, 
včetně místních správních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1888
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
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rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní pokyny pro udržitelné a zdravé 
stravování by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava v konkrétní zeměpisné 
oblasti, a mělo by přispívat k úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a konkrétní opatření pro 
jednotlivé země a specifikovala opatření 
k účinné podpoře zdravé vyvážené výživy, 
která bude respektovat specifika a tradice 
jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1889
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější životní styl; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy;
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vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1890
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní pokyny pro udržitelné a zdravé 
stravování by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava v konkrétní zeměpisné 
oblasti, a mělo by přispívat k úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a konkrétní opatření pro 
jednotlivé země a specifikovala opatření 
k účinné podpoře zdravé vyvážené výživy, 
která bude respektovat specifika a tradice 
jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1891
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat
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Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější, čerstvé a 
udržitelné, místní produkty rostlinného 
původu a obsahují méně masa, vysoce 
zpracovaných produktů, potravinářských 
přísad, cukrů, soli a tuků, což bude 
prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že cíle a pokyny pro udržitelné 
a zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1892
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější a vyváženou 
stravu s nižším obsahem cukrů, soli a tuků 
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červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

na základě udržitelně vyráběných 
potravin; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování s 
přihlédnutím k regionálním podmínkám a 
tradicím by měly spotřebitelům pomoci 
pochopit, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
pomohla členským státům a regionům 
vytvořit takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1893
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují vyváženou stravu, což 
bude prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy;
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rostlinného původu;

Or. sl

Pozměňovací návrh 1894
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo Hristov, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není vždy 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke stravovacím spotřebním 
vzorcům, které upřednostňují produkty 
rostlinného původu a obsahují méně cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; uznává, že zdravá volba 
nemusí být vždy nejudržitelnější a 
nejdostupnější volbou a naopak; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly být vědecky podložené a zohledňovat 
kulturní a regionální rozmanitost 
evropských potravin a stravy, jakož i 
potřeby a preference spotřebitelů; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila takové pokyny a 
specifikovala opatření k účinné podpoře 
zdravé výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1895
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 20



PE681.105v01-00 166/388 AM\1224997CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům a 
podnikům zjednodušeně objasňovat, čím 
je tvořena zdravá a organická a udržitelná 
strava, a mělo by na nich být založeno 
vlastní úsilí členských států začleňovat 
prvky udržitelnosti do výživového 
poradenství poskytovaného na vnitrostátní 
úrovni; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
takové pokyny a specifikovala opatření 
k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1896
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Marlene Mortler, Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější a vyváženou 
stravu, což bude prospěšné i pro životní 
prostředí; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování by měly být 
vědecky podložené a měly by brát v úvahu 
kulturní a regionální rozmanitost 
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pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

evropských potravin a stravy a měly by 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá a udržitelná strava, a mělo by na 
nich být založeno vlastní úsilí členských 
států začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé a 
vyvážené výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1897
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
produktů živočišného původu, cukrů, soli 
a tuků, což bude prospěšné i pro životní 
prostředí; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU, včetně jasných cílů, by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá a udržitelná strava, a mělo by na 
nich být založeno vlastní úsilí členských 
států začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1898
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější potraviny a 
udržitelnější a regionální produkty; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1899
Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, 
Franc Bogovič, Asim Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Alexander 
Bernhuber

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace vítaný 



AM\1224997CS.docx 169/388 PE681.105v01-00

CS

posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty a 
vyvážená strava, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé vyvážené 
výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1900
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a s iniciativami založenými na 
důkazech, které přispívají k vyvážené a 
různorodé stravě obyvatel a zároveň ji činí 
udržitelnými jak pro zdraví, tak pro životní 
prostředí; zdůrazňuje, že pokyny pro 
udržitelné a zdravé stravování platné pro 
celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy;
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opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1901
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu, což bude prospěšné i 
pro životní prostředí; zdůrazňuje, že 
pokyny pro udržitelné a zdravé stravování 
platné pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1902
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravé, ekologické a 
místní produkty, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

Or. el

Pozměňovací návrh 1903
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu, což bude prospěšné i 
pro životní prostředí; zdůrazňuje, že 
pokyny pro udržitelně vyrobené a zdravé 
potraviny platné pro celou EU by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá a udržitelná strava, a mělo by na 
nich být založeno vlastní úsilí členských 
států začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
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začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1904
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování průměrného 
Evropana není v souladu s doporučeními 
pro zdravou stravu a že je v rámci celé 
populace nutný posun směrem ke 
spotřebním vzorcům, které upřednostňují 
zdravější produkty rostlinného původu a 
obsahují méně zpracovaného masa a 
vysoce zpracovaných potravin obecně, což 
bude prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
mohly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy rostlinného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1905
Colm Markey

Návrh usnesení
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Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují vyváženější stravu, 
která zahrnuje ovoce, zeleninu, obiloviny, 
mléčné výrobky, ryby a maso; zdůrazňuje, 
že pokyny pro udržitelné a zdravé 
stravování platné pro celou EU by měly 
spotřebitelům objasňovat, čím je tvořena 
zdravá a udržitelná strava, a mělo by na 
nich být založeno vlastní úsilí členských 
států začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře vyvážené 
výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1906
Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
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pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy a 
význam rostlinných produktů v nich;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1907
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé a 
vyvážené výživy;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 1908
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a podporují 
umírněnou konzumaci cukrů, soli a tuků, 
což bude prospěšné i pro životní prostředí; 
zdůrazňuje, že pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU by 
měly spotřebitelům objasňovat, čím je 
tvořena zdravá a udržitelná strava, a mělo 
by na nich být založeno vlastní úsilí 
členských států začleňovat prvky 
udržitelnosti do výživového poradenství 
poskytovaného na vnitrostátní úrovni; 
vyzývá Komisi, aby vytvořila takové 
pokyny a specifikovala opatření k účinné 
podpoře zdravé výživy rostlinného původu;

Or. es

Pozměňovací návrh 1909
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty, 
zejména rostlinného původu, a obsahují 
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červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

méně vysoce zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1910
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé a 
vyvážené výživy;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 1911
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; zdůrazňuje, že pokyny 
pro udržitelné a zdravé stravování platné 
pro celou EU by měly spotřebitelům 
objasňovat, čím je tvořena zdravá a 
udržitelná strava, a mělo by na nich být 
založeno vlastní úsilí členských států 
začleňovat prvky udržitelnosti do 
výživového poradenství poskytovaného na 
vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila takové pokyny a specifikovala 
opatření k účinné podpoře zdravé výživy 
rostlinného původu;

20. zdůrazňuje, že se ve strategii 
uznává, že stravování Evropanů často není 
v souladu s doporučeními pro zdravou 
stravu a že je v rámci celé populace nutný 
posun směrem ke spotřebním vzorcům, 
které upřednostňují zdravější produkty 
rostlinného původu a obsahují méně 
červeného a zpracovaného masa, cukrů, 
soli a tuků, což bude prospěšné i pro 
životní prostředí; v tomto ohledu vyzývá 
Komisi, aby podporovala konkrétní akce 
zaměřené na více rostlinných potravin a 
aby vypracovala pokyny pro udržitelné a 
zdravé stravování platné pro celou EU, 
které by řádně informovaly spotřebitele o 
tom, čím je tvořena zdravá a udržitelná 
strava, a zároveň pomohly členským 
státům začleňovat prvky udržitelnosti do 
jejich pokynů v oblasti stravování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1912
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. domnívá se, že náklady na 
zdravotní péči v EU by mohly být sníženy, 
pokud by byly zavedeny zdravotní daně z 
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masa a zpracovaného masa, včetně 
dovozu, což by snížilo počet pacientů s 
kardiovaskulárními chorobami, 
rakovinou a cukrovkou druhého typu, 
podle zprávy Oxfordské univerzity z roku 
20181a; dále se domnívá, že posun k menší 
spotřebě masa nejen sníží míru nadváhy a 
obezity, ale také významně sníží emise 
skleníkových plynů a přinese příjmy na 
snížení cen či daní u zdravých nebo 
udržitelných potravin, na výplaty 
zemědělcům za zlepšení nebo kompenzace 
nízkopříjmových skupin;
_________________
1a 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/public
ations/health-motivated-taxes-on-red-and-
processed-meat-a-modelling-study-on-
optimal-tax-levels-and-associated-health-
impacts/

Or. en

Pozměňovací návrh 1913
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k rozšíření regionální a 
faremní porážky, aby nedocházelo k 
dlouhé a bolestivé přepravě zvířat a aby 
bylo možné zvířata porážet šetrně ve 
známém prostředí; zdůrazňuje, že by to 
současně posílilo venkovské zemědělství, 
podpořilo spotřebu regionálních potravin, 
působilo by menší stres před porážkou a 
rovněž zlepšilo kvalitu masa;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1914
Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
roku 2022 předložila právní nebo daňové 
nástroje, které by tuto zásadu promítly do 
praxe, jako je nulová DPH pro zdravé a 
udržitelné potravinářské výrobky (např. 
biozelenina a bioovoce), přičemž 
připomíná skutečnost, že deset evropských 
zemí, včetně Itálie, Španělska a Irska, již 
uplatňuje na zeleninu a ovoce 0–5% 
DPH;

Or. en

Pozměňovací návrh 1915
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. považuje za nezbytné snížit 
ekologickou a sociální stopu 
potravinového systému EU 
prostřednictvím nových legislativních 
opatření, která sníží poptávku po 
zemědělských produktech, jako jsou 
sójové boby a palmový olej, v souvislosti s 
odlesňováním, ničením ekosystémů a 
porušováním lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1916
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vybízí členské státy, aby 
podporovaly vzdělávání v oblasti výživy 
prostřednictvím kulinářské tradice, 
znalostí regionů a učení se vaření od 
raného věku a ve škole;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1917
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby potraviny vhodné pro 
vegetariány nebo vegany, které 
neobsahují maso, nemohly rafinovaně 
uvádět spotřebitele v omyl;

Or. en

Pozměňovací návrh 1918
Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. připomíná, že syntetické potraviny 
vyrobené v laboratoři mají špatné nutriční 
a chuťové vlastnosti, jsou systematicky 
spojovány s přísadami a jejich toxicita je 
špatně hodnocena; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že syntetické potraviny 
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představují závažnou odchylku a pokus 
laboratoří o upřednostnění 
potravinářského odvětví, což může mít 
potenciální dopad na ceny a na pracovní 
místa v zemědělství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1919
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 1920
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. považuje další rozvoj produkce 
rostlinných bílkovin a alternativních 
zdrojů bílkovin v EU, který nebude mít 
dopad na bílkoviny živočišného původu, 
jež jsou základním faktorem růstu a 
důležitou složkou úplné a vyvážené stravy, 
za účinný způsob řešení řady výzev v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
kterým zemědělství EU čelí, předcházení 
odlesňování v zemích mimo EU a snížení 
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současné závislosti Evropy na dodávkách 
rostlinných bílkovin; požaduje proto, aby 
byly zpřísněny kontroly dovozu ze třetích 
zemí a aby byly omezeny, pokud 
nedodržují evropské normy udržitelné 
produkce;

Or. it

Pozměňovací návrh 1921
Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; 
domnívá se, že by proto bylo logické 
postupně snižovat naši závislost na 
americkém kontinentu (severní i jižní 
části), pokud jde o dodávky rostlinných 
bílkovin, včetně sójových bobů, které jsou 
určeny ke krmení našich evropských 
hospodářských zvířat, a rozvíjet evropskou 
strategii, a to i s našimi sousedy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1922
Maria Noichl

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 

21. domnívá se, že pro účinné řešení 
řady výzev v oblasti životního prostředí a 
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životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

klimatu, kterým zemědělství EU čelí, a 
zároveň předcházení odlesňování v zemích 
mimo EU, je naléhavě nutný další rozvoj 
produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; v této 
souvislosti upozorňuje na požadavek 
Evropského parlamentu na zavedení 
kritérií udržitelnosti pro dovoz rostlinných 
bílkovin a zdůrazňuje význam 
dlouhodobého úplného zastavení dovozu 
rostlinných bílkovin ze zámoří 
prostřednictvím výstupní strategie;

Or. de

Pozměňovací návrh 1923
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Jytte Guteland, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování, ztrátě biologické rozmanitosti 
a ničení ekosystémů v zemích mimo EU, 
je další rozvoj produkce rostlinných 
bílkovin a alternativních zdrojů bílkovin v 
EU; vyzývá Komisi, aby předložila 
strategii EU pro transformaci bílkovin, 
která bude pokrývat poptávku a nabídku a 
bude upřednostňovat produkci potravin 
před produkcí krmiv, posílí soběstačnost 
EU a sníží celkové dopady na životní 
prostředí a klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 1924
Lídia Pereira
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit některé výzvy v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; dále 
zdůrazňuje význam agrolesnického 
systému v této oblasti, neboť rozsáhlé 
šlechtění souběžně s nižší intenzitou 
lesnické produkce umožňuje udržitelnější 
produkci živočišných bílkovin, a to i v 
rámci standardu zdravých potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1925
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit některé výzvy v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; dále 
zdůrazňuje význam agrolesnického 
systému v této oblasti, neboť rozsáhlé 
šlechtění souběžně s produkcí lesního 
hospodářství s nižší intenzitou umožňuje 
udržitelnější produkci živočišných 
bílkovin, a to i v rámci standardu 
zdravých potravin;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1926
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; vyzývá 
Komisi, aby navázala na zprávu „Rozvoj 
rostlinných bílkovin v Evropské unii“ a 
aby pracovala na akčním plánu EU pro 
bílkoviny založeném na širokém přístupu 
a budování soudržnosti mezi různými 
politikami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1927
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Pascal Canfin, Martin Hlaváček, Elsi Katainen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; vyzývá 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
pracovaly na spolehlivé strategii na 
podporu produkce bílkovinných plodin, se 
zvláštním důrazem na luštěniny, s 
přihlédnutím k jejich přínosům pro životní 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1928
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Alexander Bernhuber, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí strategie EU 
pro přechod na bílkoviny, která podpoří 
pěstování rostlinných bílkovin na 
potraviny a krmiva v EU, jakož i využívání 
ušetřených a dostupných zpracovaných 
živočišných bílkovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1929
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že další rozvoj 
produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU, který 
nebude mít dopad na bílkoviny 
živočišného původu, jež jsou základním 
faktorem růstu a důležitou složkou úplné 
a vyvážené stravy. Na tento vývoj je třeba 
pohlížet jako na účinný způsob řešení 
řady výzev v oblasti životního prostředí a 
klimatu, kterým zemědělství EU čelí, a 
zároveň předcházet odlesňování v zemích 
mimo EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1930
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj udržitelné produkce rostlinných 
bílkovin, a to i pro přímou lidskou 
spotřebu, a udržitelných alternativních 
zdrojů bílkovin v EU; připomíná, že 
snížení produkce a spotřeby 
hospodářských zvířat by snížilo značnou 
závislost na rostlinných bílkovinách pro 
krmiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 1931
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak řešit část výzev v oblasti životního 
prostředí a klimatu, kterým zemědělství 
EU čelí, a zároveň předcházet odlesňování 
ve třetích zemích, je další rozvoj produkce 
přírodních rostlinných bílkovin a 
alternativních přírodních zdrojů bílkovin, 
jako jsou mořské řasy, v EU, a že tato 
produkce může snížit naši závislost na 
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dovozu rostlinných bílkovin, které mají 
větší ekologický dopad než domácí 
produkce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1932
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU 
prostřednictvím přístupu zemědělců k 
inovativním technologiím šlechtění 
rostlin, které přispívají ke snižování 
ekologické stopy a zvyšování produktivity 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 1933
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
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alternativních zdrojů bílkovin v EU; alternativních zdrojů bílkovin v EU 
uskutečňovaný společně s odklonem od 
pokračující intenzifikace živočišné výroby 
s uznávanými negativními externalitami;

Or. en

Pozměňovací návrh 1934
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; vyzývá 
Komisi, aby se zabývala jak ekologickou, 
tak hospodářskou udržitelností rozvoje 
evropské produkce bílkovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1935
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU a snížit 
současnou závislost Evropy na dodávkách 
rostlinných bílkovin, je další rozvoj 
produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 1936
Herbert Dorfmann, Christine Schneider, Norbert Lins, Simone Schmiedtbauer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a to včetně místních 
dodávek krmiv pro zvířata, čímž se 
podporuje životaschopnost evropského 
chovu zvířat, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce a spotřeby rostlinných 
bílkovin a alternativních zdrojů bílkovin v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1937
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Ulrike Müller, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU; 
připomíná význam udržitelné živočišné 
výroby pro evropskou soběstačnost v 
bílkovinách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1938
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu v EU a 
zároveň předcházet odlesňování v zemích 
mimo EU, pokud je to provedeno, aniž by 
to způsobilo rozsáhlé poškození životního 
prostředí krajiny EU prostřednictvím 
mýcení pozemků pro plodiny, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1939
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak zároveň předcházet odlesňování v 
zemích mimo EU, je další rozvoj produkce 
bílkovin a alternativních zdrojů bílkovin v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1940
Anne Sander

Návrh usnesení
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Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU 
(zejména pro krmení zvířat, jako jsou řasy 
nebo hmyz);

Or. fr

Pozměňovací návrh 1941
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit některé výzvy v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU s 
podporou SZP a inovativních technologií 
šlechtění rostlin;

Or. es

Pozměňovací návrh 1942
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU a snížit 
současnou závislost Evropy na dodávkách 
rostlinných bílkovin, je další rozvoj 
produkce rostlinných bílkovin v EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 1943
Martin Hojsík, Irena Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU spolu s 
postupným ukončováním používání 
syntetických pesticidů, antibiotik a hnojiv 
může pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 1944
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Marc Tarabella, 
Inma Rodríguez-Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
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zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
doplňkových zdrojů výživy pro potraviny 
pro lidskou spotřebu a krmivo pro zvířata, 
jako je hmyz nebo řasy, v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1945
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. bere na vědomí rostoucí poptávku 
spotřebitelů po rostlinných bílkovinách a 
alternativních zdrojích bílkovin v EU a 
domnívá se, že evropští zemědělci a 
společnosti by měli být vybaveni vhodnými 
nástroji k uspokojení této poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1946
Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování a znehodnocování lesů a 
ekosystémů v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1947
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj a inovace v oblasti produkce 
rostlinných bílkovin a alternativních zdrojů 
bílkovin v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1948
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU, jako je 
chov hmyzu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1949
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Simona Bonafè, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César 
Luena, Javi López, Nicolás González Casares
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj udržitelné produkce rostlinných 
bílkovin a alternativních zdrojů bílkovin v 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1950
Miroslav Číž, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 
životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce bílkovin a alternativních 
zdrojů bílkovin v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1951
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak účinně řešit řadu výzev v oblasti 

21. domnívá se, že další rozvoj 
produkce rostlinných bílkovin a 
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životního prostředí a klimatu, kterým 
zemědělství EU čelí, a zároveň předcházet 
odlesňování v zemích mimo EU, je další 
rozvoj produkce rostlinných bílkovin a 
alternativních zdrojů bílkovin v EU;

alternativních zdrojů bílkovin v členských 
státech EU může být velmi smysluplný za 
předpokladu, že producenti vytvoří 
odpovídající poptávku mezi spotřebiteli v 
rámci tržního hospodářství;

Or. de

Pozměňovací návrh 1952
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá návrh Komise týkající se 
akčního plánu pro ekologické zemědělství, 
který má pomoci členským státům 
stimulovat nabídku ekologických 
produktů i poptávku po nich, aby bylo do 
roku 2030 dosaženo alespoň 25 % 
zemědělské půdy EU využívané pro 
ekologické zemědělství; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby podpořila členské státy a 
odvětví maloobchodu při uzavírání dohod 
o rostoucím prodeji biopotravin a zahájení 
propagačních kampaní a snížení daní pro 
maloobchodníky prodávající konkrétní 
množství bioproduktů s cílem zajistit 
rovnováhu poptávky a nabídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1953
Biljana Borzan, Simona Bonafè, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor 
Ciuhodaru, Demetris Papadakis, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, 
Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Anja Hazekamp, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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21a. připomíná své usnesení ze dne 15. 
ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu a 
své usnesení ze dne 22. října 2020 o 
právním rámci EU pro zastavení a 
odvrácení globálního odlesňování 
způsobeného EU a opakovaně žádá 
Komisi, aby neprodleně předložila návrh 
právního rámce EU založeného na 
povinné náležité péči s cílem zajistit 
udržitelné dodavatelské řetězce produktů 
uváděných na trh Unie, které nepřispívají 
k odlesňování, se zvláštním zaměřením na 
řešení hlavních příčin importovaného 
odlesňování a namísto toho na podporu 
dovozu, který nevede k odlesňování a 
znehodnocování ekosystémů v zahraničí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1954
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. trvá na tom, že je třeba dát šanci 
inovacím v oblasti rostlin, ale také 
rozvíjejícím se odvětvím, jako je odvětví 
entomokultury, aby bylo možné v boji za 
klima využít všechna řešení, která máme k 
dispozici; bere na vědomí rozsudek C-
528/16 ze dne 25. července 2018, že nové 
techniky šlechtění rostlin vyžadují vhodný 
právní rámec, a proto vyzývá Komisi, aby 
předložila specializovaný legislativní 
návrh s cílem vyjasnit použitelný právní 
režim;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1955
Antoni Comín i Oliveres
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vítá návrh Komise týkající se 
akčního plánu pro ekologické zemědělství, 
který má pomoci členským státům 
stimulovat nabídku ekologických 
produktů i poptávku po nich, aby bylo do 
roku 2030 dosaženo alespoň 25 % 
zemědělské půdy EU využívané pro 
ekologické zemědělství; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby podpořila členské státy a 
odvětví maloobchodu při uzavírání dohod 
o rostoucím prodeji biopotravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 1956
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje silnou vazbu mezi 
naším potravinovým systémem a 
globálním odlesňováním; vyzývá Komisi, 
aby předložila legislativní návrh na 
základě usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 22. října 2020 k doporučení 
Komise o právním rámci EU pro zastavení 
a odvrácení globálního odlesňování na 
úrovni EU (2020/2006(INL));

Or. en

Pozměňovací návrh 1957
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vzhledem k tomu, že evropský 
potravinový systém je v celosvětovém 
měřítku na vynikající úrovni, přidaná 
hodnota pro potravinový řetězec vychází z 
nabídky potravin, které nelze výraznou 
měrou nahradit nebo zajistit nabídkou 
jedlého hmyzu, která není součástí 
evropské tradiční stravy;

Or. it

Pozměňovací návrh 1958
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že urychlení šlechtění 
lépe přizpůsobených odrůd bílkovinných 
plodin bude zásadní pro rozvoj 
životaschopnější produkce bílkovinných 
plodin v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1959
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje potřebu chránit 
spotřebitele a evropskou tradici výroby 
živočišných bílkovin před vývojem 
umělého nebo buněčného masa; vyzývá 
Komisi, aby zahájila studii o uhlíkovém 
dopadu těchto nových výrobků a jejich 
vlivu na lidské zdraví;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1960
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 21 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21c. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
nové techniky šlechtění rostlin, jako je 
editace genů, budou po konkrétních 
posouzeních jednotlivých případů 
vyloučeny z oblasti působnosti právních 
předpisů o GMO, aby bylo možné 
poskytnout zemědělcům alternativní 
řešení, zejména s ohledem na cíle 
snižování vstupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1961
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
zadávání veřejných zakázek a podporovalo 
zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny; 
domnívá se, že k tomuto cíli může přispět 
udržitelně produkované místní a 
ekologické zemědělství; vyzývá Komisi, 
aby stanovila závazné cíle pro zadávání 
veřejných zakázek v oblasti udržitelných 
potravin a aby vypracovala nástroje pro 
monitorování a podávání zpráv s cílem 
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shromažďovat údaje o těchto zakázkách; 
doporučuje, aby tato kritéria byla 
vypracována tak, aby zahrnovala zásady 
oběhového hospodářství, zajistila omezení 
množství obalů a plýtvání potravinami a 
aby mohla být používána nad rámec 
veřejných orgánů skupinami podniků, 
které podávají zprávy o udržitelnosti a na 
něž se vztahuje politika nefinančního 
výkaznictví, jakož i soukromé instituce, 
které nabízejí stejné služby jako veřejné 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1962
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci a 
konzumaci potravin, jakož i méně a 
lepšího masa, mléčných výrobků a vajec a 
podporovalo zdravější a udržitelnější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny; vyzývá 
Komisi, aby stanovila závazné cíle pro 
zadávání veřejných zakázek v oblasti 
udržitelných potravin a aby vypracovala 
nástroje pro monitorování a podávání 
zpráv s cílem shromažďovat údaje o 
těchto zakázkách; doporučuje, aby tato 
kritéria byla vypracována tak, aby 
zahrnovala zásady oběhového 
hospodářství, zajistila omezení množství 
obalů a plýtvání potravinami a aby mohla 
být používána nad rámec veřejných 
orgánů skupinami podniků, které 
podávají zprávy o udržitelnosti a na něž se 
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vztahuje politika nefinančního 
výkaznictví, jakož i soukromé instituce, 
které nabízejí stejné služby jako veřejné 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 1963
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; vyzývá k vyvracení 
„zelených mýtů“, v nichž ekologické 
zemědělství nepoužívá pesticidy, se 
znepokojením konstatuje, že mnoho 
organických pesticidů, jako je sulfát mědi, 
je toxických, a mohlo by se ukázat, že jsou 
nebezpečnější než syntetické pesticidy 
používané v běžném zemědělství; trvá na 
tom, že stanovení cílů na podporu 
ekologického zemědělství v Evropě 
nepovede ke zvýšení bezpečnosti potravin, 
pokud tato opatření nebudou spojena s 
opatřeními, jejichž cílem je snížit toxicitu 
a podporovat používání bezpečných 
pesticidů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1964
Marc Tarabella

Návrh usnesení
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Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; připomíná, že směrnice 
2014/24 a 2014/25 o zadávání veřejných 
zakázek umožňují a podporují lepší výběr 
tím, že upřednostňují použití ekonomicky 
nejvýhodnější nabídky jako hlavního 
kritéria pro zadání zakázky, a lituje, že 
členské státy stále příliš často volí nejnižší 
cenu na úkor kvality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1965
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin s 
vyššími standardy dobrých životních 
podmínek zvířat a podporovalo zdravější a 
rostlinnou výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; zdůrazňuje, že právní 
předpisy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek by měly zahrnovat i povinnost 
odměňovat „řádnou tvorbu cen“ potravin, 
včetně vnějších nákladů na životní 
prostředí, které spotřebitelům dají správné 
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cenové signály, díky nimž je zdravá, 
udržitelná potravina nejsnadněji dostupná 
a cenově přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 1966
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; zdůrazňuje, že právní 
předpisy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek by měly zahrnovat i povinnost 
odměňovat „řádnou tvorbu cen“ potravin, 
včetně vnějších nákladů na životní 
prostředí, které spotřebitelům dají správné 
cenové signály, díky nimž je udržitelná 
potravina respektující životní prostředí 
nejsnadněji dostupná a cenově přístupná;

Or. en

Pozměňovací návrh 1967
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Tilly Metz, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
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minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci a spotřebu 
potravin, jakož i méně a lepšího masa, 
mléčných výrobků a vajec a podporovalo 
zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny a mít 
přímý přístup k rostlinným bílkovinám; 
vyzývá Komisi, aby stanovila závazné cíle 
pro zadávání veřejných zakázek v oblasti 
udržitelných potravin a aby vypracovala 
nástroje pro monitorování a podávání 
zpráv s cílem shromažďovat údaje o 
těchto zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1968
Eric Andrieu, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k hloubkové revizi právních 
předpisů v oblasti veřejných zakázek, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
školy a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin, zejména ze strany 
malých a středních podniků, a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny, a producentů, kteří mají 
dlouhodobé vztahy s veřejnými institucemi 
; trvá na tom, že soukromé stravování 
mimo domov by mělo být vnímáno také s 
ohledem na jeho význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 1969
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Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy 
a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. domnívá se, že veřejné jídelny by 
měly hrát důležitou roli ve vzdělávání o 
udržitelné a zdravé stravě; vybízí k revizi 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek, včetně povinného začlenění 
alespoň 30 % ekologických složek do 
podávaných jídel pro školy a jiné veřejné 
instituce; trvá na tom, že veřejné zakázky 
by měly podněcovat ekologickou, sezónní 
a místní produkci potravin a podporovat 
zdravější výživu vytvořením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1970
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci a spotřebu 
potravin a podporovalo zdravější a 
udržitelnou výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; dále vyzývá Komisi, aby 
stanovila závazné cíle pro zadávání 
veřejných zakázek v oblasti udržitelných 
potravin a aby vypracovala nástroje pro 
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monitorování a podávání zpráv s cílem 
shromažďovat údaje o těchto zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1971
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; vyzývá Komisi, aby 
stanovila závazné cíle pro zadávání 
veřejných zakázek v oblasti udržitelných 
potravin a aby vypracovala nástroje pro 
monitorování a podávání zpráv s cílem 
shromažďovat údaje o těchto zakázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 1972
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
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potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny; zdůrazňuje, že při 
zadávání veřejných zakázek by měly být 
upřednostněny regionální produkty, což 
by se mělo odrážet v příslušných právních 
aktech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1973
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci tradičních a 
typických potravin, produktů se 
zeměpisným označením, pocházejících z 
krátkých dodavatelských řetězců, a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se 
vědomě a udržitelně pro zdravé potraviny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1974
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 22. vybízí k revizi právních předpisů a 
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v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

financování v oblasti veřejných zakázek, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
školky a školy a jiné veřejné instituce, 
které by podněcovalo místní potravinové 
řetězce, ekologické zemědělství, 
udržitelnou produkci a omezování plýtvání 
potravinami; vyzývá k podpoře zdravější 
výživy a stravovacích návyků vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1975
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci tradičních a 
typických potravin, produktů se 
zeměpisným označením, pocházejících z 
krátkých dodavatelských řetězců a 
přímého prodeje, a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1976
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci tradičních a 
typických potravin, produktů se 
zeměpisným označením, pocházejících z 
krátkých dodavatelských řetězců a 
přímého prodeje, a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. it

Pozměňovací návrh 1977
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
produkci potravin, které přispívají ke 
zdravější a vyváženější výživě;

Or. es

Pozměňovací návrh 1978
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 22. vybízí k revizi právních předpisů 
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v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
produkci udržitelných, tradičních a 
typických potravin, pocházejících z 
krátkých dodavatelských řetězců, potravin 
se zeměpisným označením, s osvědčením 
původu a potravin kombinujících 
používání kvalitních produktů a 
udržitelných surovin a podporovalo 
poskytované služby a zdravější výživu;

Or. it

Pozměňovací návrh 1979
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny, včetně tradičních 
potravin a místních specialit;

Or. nl

Pozměňovací návrh 1980
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 22. vybízí k revizi právních předpisů 
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v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin s 
vyššími standardy dobrých životních 
podmínek zvířat a podporovalo zdravější a 
rostlinnou výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které usnadní 
zdravá rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1981
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí, aby v případě revize 
právních předpisů v oblasti veřejných 
zakázek bylo zváženo zahrnutí 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé a udržitelné potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1982
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
prostřednictvím významného minimálního 
povinného kritéria pro školy a jiné veřejné 
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ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

instituce, které by podněcovalo 
ekologickou, sezónní a místní produkci 
potravin a podporovalo zdravější a 
výživnou výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1983
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria a cílů pro 
školy a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci a spotřebu potravin a 
podporovalo zdravější a udržitelnou 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1984
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek a k tomu, aby 
národní nebo evropské veřejné zakázky 
podporovaly místní dodávky potravin, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
školy a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
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spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1985
Martin Hlaváček, Pascal Canfin, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných a soukromých zakázek, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
veřejné a soukromé instituce, které by 
podněcovalo ekologické a místní 
zajišťování potravin a podporovalo 
udržitelnější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže sladit jejich zdravá 
rozhodnutí s dostupnou nabídkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1986
Miroslav Číž, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných a soukromých zakázek, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
veřejné a soukromé instituce, které by 
podněcovalo ekologické a místní 
zajišťování potravin a podporovalo 
udržitelnější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže sladit jejich zdravá 
rozhodnutí s dostupnou nabídkou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1987
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelně vyrobenou a místní produkci 
potravin a podporovalo zdravou a 
udržitelnou výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé a udržitelné potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1988
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných a soukromých zakázek, 
včetně minimálního povinného kritéria pro 
veřejné a soukromé instituce, které by 
podněcovalo ekologické a místní 
zajišťování potravin a podporovalo 
udržitelnější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže sladit jejich zdravá 
rozhodnutí s dostupnou nabídkou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1989
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
regulačního a politického prostředí, které 
spotřebitelům pomůže informovaně se 
rozhodnout pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1990
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou produkci pod značkou kvality 
a místní produkci potravin a podporovalo 
zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1991
Colm Markey

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
místní produkci potravin a podporovalo 
zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1992
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového prostředí, 
které spotřebitelům pomůže rozhodnout se 
pro zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce na podporu zdravější 
výživy vytvářením potravinového prostředí, 
které spotřebitelům pomůže rozhodnout se 
pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1993
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, s cílem v 
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minimálního povinného kritéria pro školy 
a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

případě potřeby zlepšit informování 
spotřebitele, pokud jde o zahrnutí kritérií 
ochrany životního prostředí do jejich 
rozhodnutí o nákupu a výběru; 
zdůrazňuje, že to může zahrnovat i 
podporu používání regionálních a 
místních produktů ve školách a jiných 
veřejných institucích;

Or. de

Pozměňovací návrh 1994
Christel Schaldemose

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a udržitelnou produkci 
potravin a podporovalo zdravější výživu 
vytvářením potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1995
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou, udržitelnou a místní produkci 
potravin a podporovalo zdravější výživu 
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potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

vytvářením potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1996
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo různorodou a zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1997
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1998
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1999
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 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelně a lokálně vyrobené potraviny a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2000
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou, udržitelnou produkci 
potravin a podporovalo zdravější výživu 
vytvářením potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2001
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelně a lokálně vyrobené potraviny a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2002
Pernille Weiss, Christine Schneider
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
udržitelnou produkci a podporovalo 
zdravější výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2003
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
ekologickou a místní produkci potravin a 
podporovalo zdravější výživu vytvářením 
potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy a 
jiné veřejné instituce, které by podněcovalo 
produkci potravin se zeměpisným 
označením, s osvědčením původu a 
potravin kombinujících používání 
kvalitních produktů a udržitelných 
surovin a podporovalo poskytované služby 
a zdravější výživu;

Or. it

Pozměňovací návrh 2004
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy 
a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
pokynů pro školy a jiné veřejné instituce, 
které by podněcovalo udržitelnou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2005
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí k revizi právních předpisů 
v oblasti veřejných zakázek, včetně 
minimálního povinného kritéria pro školy 
a jiné veřejné instituce, které by 
podněcovalo ekologickou a místní 
produkci potravin a podporovalo zdravější 
výživu vytvářením potravinového 
prostředí, které spotřebitelům pomůže 
rozhodnout se pro zdravé potraviny;

22. vybízí k jasnému informování o 
udržitelné spotřebě potravin, včetně 
pokynů pro školy a jiné veřejné instituce, 
které by podněcovalo udržitelnou produkci 
potravin a podporovalo zdravější výživu 
vytvářením potravinového prostředí, které 
spotřebitelům pomůže rozhodnout se pro 
zdravé potraviny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2006
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. doporučuje, aby tato kritéria byla 
vypracována tak, aby zahrnovala zásady 
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oběhového hospodářství, zajistily omezení 
množství obalů a plýtvání potravinami a 
aby mohla být nad rámec veřejných 
orgánů používána skupinami podniků, 
které podávají zprávy o udržitelnosti a na 
něž se vztahuje politika nefinančního 
výkaznictví, jakož i soukromé instituce, 
které nabízejí stejné služby jako veřejné 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 2007
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. doporučuje, aby tato kritéria byla 
vypracována tak, aby zahrnovala zásady 
oběhového hospodářství, zajistily omezení 
množství obalů a plýtvání potravinami a 
aby mohla být nad rámec veřejných 
orgánů používána skupinami podniků, 
které podávají zprávy o udržitelnosti a na 
něž se vztahuje politika nefinančního 
výkaznictví, jakož i soukromé instituce, 
které nabízejí stejné služby jako veřejné 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 2008
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že pro komplexní 
dosažení cílů této strategie jsou zapotřebí 
závazné cíle v oblasti snižování 
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environmentální stopy potravinářských 
výrobků a plýtvání potravinami v obchodu 
a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2009
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že pro komplexní 
dosažení cílů této strategie jsou zapotřebí 
závazné cíle v oblasti snižování 
environmentální stopy potravinářských 
výrobků v obchodu a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2010
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje, že všechny školy, 
školky a veřejné jídelny v EU potřebují 
povinné, progresivní a udržitelné zadávání 
veřejných zakázek na potraviny s nejméně 
20 % ekologických produktů do roku 
2022, což se do roku 2030 každoročně 
zvýší na 60 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 2011
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
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za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; vyzývá Komisi, aby přijala opatření, 
zejména prostřednictvím monitorování a 
měření, s cílem omezit plýtvání 
potravinami, ke kterému dochází na 
úrovni prvovýroby a v raných fázích 
dodavatelského řetězce, včetně 
nesklizených potravin a potravin, které 
jsou na poli zaorávány zpět; vyzývá ke 
stanovení obchodních postupů a změn 
politiky, které jsou nezbytné k tomu, aby 
se zabránilo takovému plýtvání 
potravinami; zdůrazňuje, že strategické 
plány SZP by měly zahrnovat opatření 
týkající se předcházení potravinových 
ztrát a plýtvání na úrovni zemědělských 
podniků, včetně podpory rozvoje krátkých 
potravinových dodavatelských řetězců, 
které snižují riziko plýtvání potravinami; 
zdůrazňuje, že plýtvání živočišnými 
produkty způsobuje velkou zátěž jak v 
podobě utrpení zvířat, tak v podobě škod 
na životním prostředí a nehospodárného 
využívání zdrojů; zdůrazňuje, že jsou za 
tím účelem nutné závazné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2012
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že tyto cíle musí být 
závazné na úrovni členských států, a 
vyzývá všechny členské státy, které tak 
dosud neučinily, aby vytvořily a prováděly 
programy předcházení plýtvání 
potravinami; zdůrazňuje, že cíle v oblasti 
omezování plýtvání potravinami by se 
měly vztahovat na celý potravinový 
řetězec, což vyžaduje další cílená opatření 
k řešení potravinových ztrát a plýtvání v 
prvovýrobě a ve fázi předcházející 
maloobchodnímu prodeji; vítá záměr 
Komise začlenit potravinové ztráty a 
předcházení plýtvání potravinami do 
dalších politik EU, včetně požadavků na 
značení data; žádá Komisi, aby je rovněž 
začlenila do politik zadávání veřejných 
zakázek; vítá, že Komise provádí 
celounijní monitorování míry plýtvání 
potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 2013
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, Marc Tarabella, Milan Brglez, Maria Noichl, 
Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Simona Bonafè, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. poukazuje na to, že plýtvání 
potravinami představuje ztrátu příjmů pro 
zemědělce, omezení potravin dostupných 
pro širší společnost a neúčinné využívání 
našeho uhlíkového rozpočtu, zatímco 
plýtvání potravinami způsobuje emise 
skleníkových plynů během výroby, sklizně 
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a zpracování, což zbytečně přispívá k 
emisím v tomto odvětví; konstatuje, že 
řešení problému plýtvání potravinami 
začíná lepším plánováním a hodnocením 
rizik a určuje, které plodiny jsou potřebné 
a které plodiny jsou životaschopné v 
důsledku změny klimatických podmínek; 
považuje za nezbytné, aby všechny 
subjekty v celém potravinovém řetězci 
přispívaly spravedlivým dílem ke 
snižování plýtvání potravinami v EU; 
znovu opakuje svou výzvu, aby byla přijata 
opatření nezbytná pro dosažení cíle Unie 
omezit potravinový odpad o 30 % do roku 
2025 a o 50 % do roku 2030 ve srovnání 
s výchozím stavem v roce 2014; 
zdůrazňuje, že jsou za tím účelem nutné 
závazné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2014
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; požaduje, aby se tyto požadavky 
týkaly plýtvání potravinami a ztrát na 
úrovni prvovýroby, jakož i maloobchodu; 
zdůrazňuje, že jsou za tím účelem nutné 
závazné cíle; zdůrazňuje, že opětovné 
využití potravinového odpadu ve fázi 
spotřeby pro krmení zvířat je schůdným 
řešením, které se souběžně zabývá 
otázkami nakládání s odpady, zajišťování 
potravin, účinného využívání zdrojů a 
zmírňování změny klimatu, a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby se snažily 
znovu zavést tuto historicky osvědčenou 
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praxi, kdy nelze předejít plýtvání 
potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 2015
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; vyzývá Komisi, aby 
omezení plýtvání potravinami stanovila 
jako prioritu, která je zásadní pro 
formulaci zákonné definice plýtvání 
potravinami, jakož i pro vymezení 
povinností všech aktérů v celém 
dodavatelském řetězci a stanovení cílů pro 
snížení emisí skleníkových plynů z 
plýtvání potravinami; vyzývá členské státy, 
aby shromažďovaly údaje na vnitrostátní 
úrovni, které umožní stanovit realistické a 
dosažitelné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2016
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
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do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; zdůrazňuje, že značná 
část ztrát, které zemědělskému podniku 
vzniknou, je výsledkem výrobních 
standardů stanovených velkou 
zemědělsko-potravinářskou distribucí, 
která uspokojuje přání spotřebitelů; 
zdůrazňuje, že zajištění zdraví zvířat 
přispívá k zabránění plýtvání potravinami 
u zdroje;

Or. es

Pozměňovací návrh 2017
Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle, ale také širší 
informační kampaně o produkci potravin 
zaměřené právě na mladší generace, aby 
se zabránilo plýtvání, a také povzbuzování 
menších nebo větších maloobchodníků, 
aby nevyhazovali potraviny, které dosáhly 
data použitelnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2018
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. připomíná, že plýtvání potravinami 
a potravinové ztráty by měly být řešeny 
celostně, a to již od zemědělského podniku 
až na stůl; znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
naléhavě nutné závazné cíle a že do cílů by 
mělo být zahrnuto i plýtvání potravinami 
a potravinové ztráty na úrovni prvovýroby 
a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2019
Isabel Carvalhais

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; domnívá se, že 
iniciativy zvyšující povědomí veřejnosti o 
negativních sociálních, hospodářských a 
environmentálních dopadech plýtvání 
potravinami a poskytování poradenství, 
jak zabránit plýtvání potravinami, jsou 
nezbytné pro podporu dlouhodobé změny 
chování spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2020
Roberta Metsola
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle a že by měl být rovněž 
vázán na cíle Unie v oblasti oběhového 
hospodářství, přičemž plýtvání 
potravinami by mělo fungovat jako zdroj 
materiálu pro výrobu energie a pro použití 
při výrobě kompostu ve velkém měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 2021
Asger Christensen, Billy Kelleher, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Jan Huitema, Ulrike 
Müller, Martin Hojsík, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. zdůrazňuje, že plýtvání 
potravinami má obrovské dopady na 
životní prostředí, prohlubuje změnu 
klimatu a představuje plýtvání omezenými 
zdroji, jako je půda, energie a voda; znovu 
proto opakuje svou výzvu, aby byla přijata 
opatření nezbytná pro dosažení cíle Unie 
omezit potravinový odpad o 30 % do roku 
2025 a o 50 % do roku 2030 ve srovnání 
s výchozím stavem v roce 2014; 
zdůrazňuje, že jsou za tím účelem nutné 
závazné cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2022
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad z 
domácností a ze zemědělství o 30 % do 
roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; připomíná potřebu 
omezení s trestní odpovědností pro 
společnosti, které nerespektují smlouvy 
uzavřené se zemědělci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2023
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle, vyzývá Komisi, aby 
identifikovala veškeré možné překážky, 
včetně legislativních a technických, a 
zátěž, která brání rychlejšímu tempa 
snižování množství odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2024



AM\1224997CS.docx 235/388 PE681.105v01-00

CS

Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle a že potravinové ztráty 
a plýtvání potravinami na úrovni 
prvovýroby a maloobchodu by měly být 
zahrnuty do cílů a řešeny prostřednictvím 
strategických plánů SZP;

Or. en

Pozměňovací návrh 2025
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; vyjadřuje politování 
nad tím, že přibližně 20 % vyrobených 
potravin je ztraceno nebo vyplýtváno, 
přičemž 70 % potravinového odpadu 
pochází z domácností, potravinářských 
služeb a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2026
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Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; vyzývá Komisi, aby 
zjistila veškeré možné překážky, včetně 
legislativních a technických, které brání 
rychlejšímu tempa snižování odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2027
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Fulvio 
Martusciello, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné přiměřené a realistické cíle, 
například projekty využití přebytků, které 
již byly úspěšně zahájeny ve 
velkoobchodních zemědělsko-
potravinářských střediscích;

Or. it

Pozměňovací návrh 2028
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
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Modig, Mick Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
naléhavě nutné závazné cíle a že do cílů by 
měly být zahrnuty potravinové ztráty a 
plýtvání potravinami na úrovni 
prvovýroby, zpracování a maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2029
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro 
dosažení cíle Unie omezit potravinový 
odpad o 30 % do roku 2025 a o 50 % do 
roku 2030 ve srovnání s výchozím stavem 
v roce 2014; zdůrazňuje, že jsou za tím 
účelem nutné závazné cíle;

23. zdůrazňuje, že plýtvání 
potravinami by mělo být řešeno na úrovni 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 2030
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle a že do cílů by měly být 
zahrnuty potravinové ztráty a plýtvání 
potravinami na úrovni prvovýroby a 
maloobchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2031
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle, a vyzývá členské státy, 
aby shromažďovaly příslušné údaje na 
vnitrostátní úrovni s cílem stanovit 
realistické/dosažitelné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2032
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
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byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; podporuje návrh Komise na právně 
závazné cíle snížit plýtvání potravinami v 
celé EU, aby toho bylo dosaženo, a to za 
použití nové metodiky měření plýtvání 
potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 2033
Ivan David, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; vzhledem k tomu, že 
příslušné statistické údaje pro stanovení 
cílů snížení budou k dispozici v roce 2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 2034
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
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ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle; uznává, že zajištění 
zdraví zvířat rovněž pomáhá předcházet 
potravinovým ztrátám a plýtvání u zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2035
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 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle a společná kritéria pro 
měření plýtvání potravinami v různých 
částech potravinového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 2036
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro 
dosažení cíle Unie omezit potravinový 
odpad o 30 % do roku 2025 a o 50 % do 
roku 2030 ve srovnání s výchozím stavem 
v roce 2014; zdůrazňuje, že jsou za tím 

23. vítá ochotu Evropské komise 
přijmout nezbytná opatření ke snížení 
plýtvání potravinami; vyzývá Evropskou 
komisi, aby před stanovením cílů 
předložila posouzení dopadů na plýtvání 
potravinami; zdůrazňuje význam 
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účelem nutné závazné cíle; kvantifikace cílů na pevném vědeckém 
základě, zejména v otázkách takového 
významu;

Or. es

Pozměňovací návrh 2037
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle, zejména pro obchod a 
maloobchod;

Or. en

Pozměňovací návrh 2038
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad; 
zdůrazňuje, že jsou za tím účelem nutné 
přiměřené, vyvážené a realistické cíle, 
které zohlední různé úrovně plýtvání 
potravinami v jednotlivých zemích;

Or. it
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Pozměňovací návrh 2039
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle na úrovni Unie a 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 2040
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 
% do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle omezit potravinový odpad; zdůrazňuje, 
že jsou za tím účelem nutné závazné cíle 
na úrovni členských států EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 2041
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné přiměřené a realistické cíle;

Or. it

Pozměňovací návrh 2042
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit potravinový odpad o 30 % 
do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 
ve srovnání s výchozím stavem v roce 
2014; zdůrazňuje, že jsou za tím účelem 
nutné závazné cíle;

23. znovu opakuje svou výzvu, aby 
byla přijata opatření nezbytná pro dosažení 
cíle Unie omezit zbytečný potravinový 
odpad o 30 % do roku 2025 a o 50 % do 
roku 2030 ve srovnání s výchozím stavem 
v roce 2014; zdůrazňuje, že jsou za tím 
účelem nutné závazné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2043
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá ke komplexnímu měření 
nesklizených potravin a zaoraných zpět do 
půdy a k určení obchodních postupů a 
změn politiky potřebných k předcházení 
tomuto plýtvání potravinami; zdůrazňuje, 
že strategické plány SZP by měly 
zahrnovat opatření týkající se předcházení 
potravinových ztrát a plýtvání na úrovni 
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zemědělských podniků, včetně podpory 
rozvoje krátkých potravinových 
dodavatelských řetězců, které snižují 
riziko plýtvání potravinami;

Or. en

Pozměňovací návrh 2044
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je třeba omezit 
plýtvání potravinami v celém 
potravinovém řetězci, od prvovýroby, 
zpracování, maloobchodu, občerstvení až 
po spotřebitele; bere na vědomí 
skutečnost, že k více než 50% plýtvání 
potravinami dochází na úrovni 
spotřebitelů, a zdůrazňuje, že za daných 
okolností je obtížné prosazovat závazné 
cíle; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
důležité podporovat vzdělání v oblasti 
výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2045
Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
dialog se zúčastněnými stranami s cílem 
vytvořit soubor nástrojů a doporučení 
založených na důkazech pro omezení 
plýtvání potravinami, zejména na úrovni 
domácností a spotřebitelů, a opětovně 
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využívat potravinový odpad pro opětovné 
získání zelené energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2046
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 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že v zájmu snížení 
množství odpadu ve fázi výroby by měly 
být používány inovativní techniky a 
technologie k minimalizaci ztrát v terénu 
a k přeměně těch plodin a produktů, které 
nesplňují tržní normy, na zpracované 
zboží;

Or. en

Pozměňovací návrh 2047
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 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že 70 % potravinového 
odpadu v EU pochází z kombinace 
domácností, restaurací, stravovacích 
služeb a maloobchodu, zatímco ke 
zbývajícím 30 % dochází v zemědělských 
podnicích a během zpracování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2048
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Jérémy Decerle, Alin Mituța, 
Jan Huitema, Ulrike Müller, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena 
Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. konstatuje, že digitalizace 
umožňuje lepší přístup k údajům a 
prognózám poptávky, a pomáhá tak 
rozvíjet pokročilé výrobní programy pro 
zemědělce, umožňuje jim přizpůsobit svou 
produkci poptávce, lépe koordinovat 
činnost s ostatními odvětvími 
potravinového řetězce a minimalizovat 
plýtvání; zdůrazňuje, že vzhledem k 
náročnosti omezování plýtvání 
potravinami by mělo být podporováno 
účinné využívání odpadu z potravin, a to i 
v bioekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 2049
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. uznává, že zajištění zdraví zvířat 
rovněž pomáhá předcházet potravinovým 
ztrátám a plýtvání u zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2050
Christine Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Christian Doleschal, Norbert Lins, 
Alexander Bernhuber, Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, 
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Herbert Dorfmann, Lena Düpont

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. opakuje, že podle zprávy FAO z 
roku 2019 je spotřebitelský odpad často 
výsledkem špatného plánování nákupu, 
přílišného a impulzivního nakupování, 
volby extrémně nízkých cen namísto 
kvality a udržitelnosti, nejasností ohledně 
značení („minimální trvanlivost do“ a 
„spotřebujte do“), špatného skladování v 
domácnosti nebo špatného hospodaření se 
zásobami, přípravy příliš velkého množství 
jídla a nedostatečných znalostí, jak využít 
zbytků v dalších receptech namísto jejich 
vyhození;

Or. en

Pozměňovací návrh 2051
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c. bere na vědomí potenciál 
oběhového hospodářství pro optimalizaci 
používání nevyhnutelně ztracených nebo 
vyřazených potravin a vedlejších produktů 
potravinového řetězce; zdůrazňuje 
zejména potenciál produktů živočišného 
původu a vedlejších produktů z produkce 
krmiv, recyklace živin a produkce 
pomocných půdních látek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2052
Asger Christensen, Billy Kelleher, Linea Søgaard-Lidell, Alin Mituța, Jan Huitema, 
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 23 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23d. domnívá se, že pro dosažení cílů 
Unie v oblasti snižování potravinového 
odpadu má zásadní význam zapojení 
místních subjektů; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby prostřednictvím 
vytvoření vnitrostátních fondů 
potravinového odpadu zajistily 
odpovídající financování výzkumu, 
inovací, zapojení zúčastněných stran a 
informačních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 2053
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data, jejichž 
mylná interpretace vede ke zvýšenému 
plýtvání potravinami, pro větší soudržnost 
a omezení plýtvání potravinami; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; zdůrazňuje, že pravidla pro 
distribuci potravinářských výrobků by 
měla být revidována tak, aby předcházela 
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plýtvání, podněcovala k účinnému 
využívání zdrojů a podporovala 
hospodářskou soutěž tím, že menším 
subjektům umožní vstup na trh, podpoří 
inovace a zvýší účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 2054
Róża Thun und Hohenstein, Łukasz Kohut, Sirpa Pietikäinen, Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi za účelem 
objasnění stávajících pravidel EU 
týkajících se vyznačování data s cílem 
předcházet plýtvání potravinami a 
potravinovým ztrátám a omezit je; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o „spotřebujte do“ a datum 
minimální trvanlivost, a zároveň je nutné, 
aby se neoslabila bezpečnost potravin nebo 
nesnižovala jejich kvalita; v tomto ohledu 
připomíná, že je důležité posílit úlohu 
platformy EU pro potravinové ztráty a 
plýtvání potravinami a pracovní skupiny 
členských států při sdílení osvědčených 
postupů, pokroku v průběhu času a 
řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2055
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci, 
dále by měly být spuštěny skutečné 
informační kampaně pro jeho porozumění 
spotřebiteli, zejména pokud jde o datum 
minimální trvanlivosti, a zároveň je nutné, 
aby se neoslabila bezpečnost potravin nebo 
nesnižovala jejich kvalita, přičemž datum 
je třeba chápat ne jako konečný termín 
pro spotřebu, ale jako datum, po kterém se 
produktu zhorší organoleptické vlastnosti, 
ale je bezpečný, a proto ho lze stále 
konzumovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 2056
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data s cílem 
dodat konzistenci a omezit plýtvání 
potravinami; zdůrazňuje, že jakákoli 
změna současných pravidel týkajících se 
vyznačování data by měla být vědecky 
podložena a měla by zlepšit používání 
vyznačování data příslušnými aktéry 
v potravinovém řetězci a jeho porozumění 
spotřebiteli, zejména pokud jde o datum 
minimální trvanlivost, a zároveň je nutné, 
aby se neoslabila bezpečnost potravin nebo 
nesnižovala jejich kvalita; domnívá se, že 
by měla být revidována pravidla pro 
distribuci potravinářských výrobků, aby se 



AM\1224997CS.docx 251/388 PE681.105v01-00

CS

zabránilo plýtvání, podnítilo se účinné 
využívání zdrojů a podpořila se 
hospodářská soutěž tím, že se menším 
subjektům umožní vstup na trh, podpoří 
inovace a zvýší účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 2057
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; vyzývá Komisi, aby stanovila 
mechanismus pro uplatňování této zásady, 
například prostřednictvím nízkého 
zdanění místních a ekologických 
produktů; vyzývá Komisi, aby podporovala 
vyšší zdanění potravin, které poškozují 
životní prostředí a zdraví;

Or. el

Pozměňovací návrh 2058
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; vyzývá Komisi, aby zvážila 
vhodné zacházení se živočišnými 
bílkovinami, které by se jinak vyhazovaly, 
jako s alternativním krmivem pro všežravá 
zvířata; to by zmenšilo množství odpadu a 
snížilo závislost na vnějších dodávkách 
obilí jako krmiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 2059
Paolo De Castro, Simona Bonafè, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Giuseppe 
Ferrandino, Elisabetta Gualmini, Massimiliano Smeriglio

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vyjadřuje politování nad tím, že 
navrhovanou revizi pravidel EU týkajících 
se vyznačování data nedoprovází 
komplexní revize pravidel pro distribuci 
potravin, jejímž cílem je určit a odstranit 
případné překážky snižování odpadu, 
podporovat účinnost a posílit 
hospodářskou soutěž a inovace; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
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jejich kvalita;

Or. en

Pozměňovací návrh 2060
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že nedorozumění a zneužívání 
označování data vede k vyplýtvání velkého 
množství potravin a že jakákoli změna 
současných pravidel týkajících se 
vyznačování data by měla být vědecky 
podložena a měla by zlepšit používání, 
vyjadřování a prezentaci vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, 
například alternativním zněním, 
formátem nebo změnou schématu a 
lepším rozlišením jednotlivých druhů 
dat, a zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita

Or. en

Pozměňovací návrh 2061
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
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měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; zdůrazňuje, že v souladu s 
hierarchií odpadů je třeba se zaměřit spíše 
na předcházení plýtvání potravinami než 
na recyklaci, včetně využívání 
inovativních složek potravin a technologií 
k prodloužení skladovatelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2062
Anne Sander, Agnès Evren, Nathalie Colin-Oesterlé

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; zdůrazňuje, že evropská 
harmonizace a jakékoli úpravy týkající se 
prodloužení těchto lhůt u určitých 
produktů by pomohly v boji proti plýtvání 
potravinami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2063
Petros Kokkalis
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita; konstatuje, že stávající 
systém vyznačování data není optimální a 
vede k plýtvání potravinami, a považuje za 
důležité, aby byly zohledněny veškeré 
změny systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 2064
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita, zejména dalším použitím 
umělých konzervačních látek a 
stabilizátorů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2065
Michal Wiezik, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

Or. en

Pozměňovací návrh 2066
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, 
a zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli a zároveň je 
nutné, aby se neoslabila bezpečnost 
potravin nebo nesnižovala jejich kvalita;
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jejich kvalita;

Or. it

Pozměňovací návrh 2067
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, 
a zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli a zároveň je 
nutné, aby se neoslabila bezpečnost 
potravin nebo nesnižovala jejich kvalita;

Or. it

Pozměňovací návrh 2068
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, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
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příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

příslušnými aktéry v potravinovém řetězci, 
včetně HORECA, a jeho porozumění 
spotřebiteli, zejména pokud jde o datum 
minimální trvanlivost, a zároveň je nutné, 
aby se neoslabila bezpečnost potravin nebo 
nesnižovala jejich kvalita;

Or. en

Pozměňovací návrh 2069
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být vědecky podložena a měla by 
zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

24. vítá navrhovanou revizi pravidel 
EU týkajících se vyznačování data; 
zdůrazňuje, že jakákoli změna současných 
pravidel týkajících se vyznačování data by 
měla být rizikově a vědecky podložena a 
měla by zlepšit používání vyznačování data 
příslušnými aktéry v potravinovém řetězci 
a jeho porozumění spotřebiteli, zejména 
pokud jde o datum minimální trvanlivost, a 
zároveň je nutné, aby se neoslabila 
bezpečnost potravin nebo nesnižovala 
jejich kvalita;

Or. en

Pozměňovací návrh 2070
Francisco Guerreiro, Tilly Metz, Eleonora Evi, Sylwia Spurek, Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá k tomu, aby v příslušných 
právních předpisech EU byla zrušena 
pravidla, která poškozují dobré životní 
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podmínky zvířat, jako je požadavek 
minimální hmotnosti jater pro výrobu foie 
gras v nařízení Komise č. 543/2008, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud 
jde o obchodní normy pro drůbeží maso;

Or. en

Pozměňovací návrh 2071
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. připomíná, že sledovatelnost 
potravin má zásadní význam pro to, aby se 
kontaminované produkty nedostaly ke 
spotřebitelům, a v případě potřeby 
umožňuje cílené stažení produktů; vyzývá 
proto členské státy, aby striktně a 
důsledně prosazovaly ustanovení o 
sledovatelnosti výrobků zakotvená v 
článku 18 všeobecného zákona o 
potravinách v celém potravinovém řetězci 
s cílem zajistit, aby veškeré 
kontaminované potravinářské produkty 
mohly být identifikovány a rychle 
odstraněny z trhu; zdůrazňuje, že v 
případech kontaminace, které s sebou 
nesou rizika pro veřejné zdraví a 
bezpečnost, by orgány veřejné moci měly 
plně a okamžitě informovat veřejnost o 
možných rizicích, která dané 
potravinářské výrobky představují;

Or. en

Pozměňovací návrh 2072
Dan-Ştefan Motreanu
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Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že si nemůžeme dovolit 
ztrácet čas tím, že upustíme od používání 
špičkových technologií, jako jsou nové 
metody chovu zvířat a pěstování rostlin, 
umělá inteligence a digitální technologie; 
zejména nové šlechtitelské postupy by 
mohly zlepšit toleranci odrůd rostlin vůči 
nedostatku vody a vůči škůdcům, jakož i 
odolnost zvířat vůči chorobám; každý 
nový šlechtitelský postup by měl být 
analyzován a projednán odborníky případ 
od případu a v souladu s přísnými 
vědeckými kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2073
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana 
Plumb, Tudor Ciuhodaru, Demetris Papadakis, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, 
Javi López, Nicolás González Casares, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. se znepokojením poukazuje na 
klesající trend v celé EU jak v počtu 
prováděných úředních kontrol potravin, 
tak v oblasti zdrojů, které jim byly 
přiděleny; podporuje Komisi v jejím úsilí 
bojovat proti podvodům v oblasti potravin; 
domnívá se, že trest by měl odpovídat 
trestné činnosti v případech úmyslných 
podvodů v oblasti potravin, a vyzývá 
členské státy, aby tuto zásadu náležitě 
zohlednily ve vnitrostátních právních 
předpisech v souladu s nařízením o 
úředních kontrolách 2017/625;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2074
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. se znepokojením poukazuje na 
klesající trend v celé EU jak v počtu 
prováděných úředních kontrol potravin, 
tak v oblasti zdrojů, které jim byly 
přiděleny; vyzývá členské státy, aby 
zintenzívnily své audity a inspekce ve 
všech částech potravinového řetězce, 
včetně kontrol na hranicích; podporuje 
Komisi v jejím úsilí bojovat proti 
podvodům v oblasti potravin a zdůrazňuje, 
že spotřebitelé musí být vždy informováni 
o případech podvodů v oblasti potravin a 
stažení z oběhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2075
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá k tomu, aby do strategie 
byly zahrnuty metody akvaponického, 
hydroponického a aeroponického 
zemědělství, a to vzhledem k jejich 
potenciálu přispět ke zkrácení 
dodavatelských řetězců a k jejich úloze při 
rozšiřování zemědělské produkce v 
městských oblastech; vyzývá k revizi 
požadavků Komise, aby pěstování růst 
rostlin v půdním ekosystému bylo 
klasifikováno jako ekologické, neboť to 
odrazuje investice do těchto inovativních 
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metod;

Or. en

Pozměňovací návrh 2076
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. uznává, že spotřebitelé si přejí 
méně obalů na svých potravinách a velmi 
dobře přijímají potraviny bez obalů; 
vyzývá k přijetí opatření, která by 
podněcovala a podporovala alternativní 
modely distribuce potravin, zejména 
hromadné nákupy volně ložených 
potravin a odměňování opětovného 
použití nádob na potraviny; vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrhy 
na omezení potravinových obalů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2077
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. požaduje vyšší standardy dobrých 
životních podmínek hospodářských zvířat 
v celé EU; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh závazného značení dobrých 
životních podmínek hospodářských zvířat 
v celé EU, které by doplňovalo přísnější 
normy pro dobré životní podmínky 
hospodářských zvířat, a to pro producenty 
zaručující normy dobrých životních 
podmínek hospodářských zvířat od 
narození až po porážku, která by šla nad 
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rámec právních požadavků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2078
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. v souvislosti s obchodní dohodou 
Spojeného království opakuje svůj postoj, 
který byl přijat dne 27. ledna 2021, pokud 
jde o vazby mezi bezpečností potravin a 
brexitem, že by EU měla mít řádný 
koordinační postup, aby se zabránilo 
nestejné kontrole zboží Spojeného 
království v přístavech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2079
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, Eric Andrieu, Marcos Ros Sempere, Marc 
Tarabella, Inma Rodríguez-Piñero, Nicolás González Casares, Tilly Metz, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje znepokojení nad 
dynamikou procesu koncentrace a 
rostoucí dominantní silou finančních 
investorů v potravinářském 
dodavatelském řetězci, což vede k nižší 
kvalitě potravin a zhoršení pracovních 
podmínek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2080
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyjadřuje znepokojení nad 
dynamikou procesu koncentrace a 
rostoucí dominantní silou finančních 
investorů v potravinářském 
dodavatelském řetězci, což vede k nižší 
kvalitě potravin a zhoršení pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 2081
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyjasnily a harmonizovaly používané 
definice a terminologii, pojmy a statistiky 
a zajistily soudržnost přijatých politik a 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 2082
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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24a. zdůrazňuje, že jakákoli nová 
pravidla týkající se označování data musí 
být navržena a uplatňována bez zbytečné 
zátěže pro podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2083
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi pro udržitelný 
růst; kromě toho by tyto dohody měly být v 
souladu s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu, aby byl zajištěn globální přechod 
k udržitelným potravinovým systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2084
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. Zdůrazňuje, že balení potravin 
není vyžadováno u všech potravinářských 
výrobků a že pouze některé potravinářské 
výrobky (kapaliny, vlhké předměty) mají 
ve skutečnosti oprávněné důvody pro 
balené z důvodu bezpečnosti potravin 
nebo vhodnosti; v tomto ohledu se 
domnívá, že balení potravin má omezenou 
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úlohu, pokud jde o bezpečnost potravin; je 
přesvědčen, že bezpečnost potravin obecně 
lze nejlépe zaručit prostřednictvím 
krátkých dodavatelských řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 2085
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. nesouhlasí s opětovným povolením 
účinné látky glyfosát po 31. prosinci 2022; 
vyzývá všechny členské státy, aby provedly 
příslušné přípravné práce s cílem 
poskytnout všem zemědělcům schůdná 
alternativní řešení po zákazu glyfosátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2086
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. je znepokojen dramatickým 
poklesem kontrol potravin a nedostatkem 
zdrojů, které na ně členské státy vyčlenily; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby prosazovala 
přidělování odpovídajících zdrojů na 
kontrolu potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 2087
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Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyjadřuje hluboké politování nad 
rozhodnutím Komise obnovit povolení 
látky glyfosát; vyzývá všechny členské 
státy, aby zamítly obnovení 
nadcházejícího povolení v roce 2022; 
opakuje svou výzvu k postupnému 
ukončení veškerého používání glyfosátu 
do konce roku 2022; vyzývá hodnotící 
skupinu pro posuzování glyfosátu, aby se 
zavázala k plné transparentnosti a 
zajistila, že v nadcházejícím přezkumu 
budou zohledněny pouze nejpřesnější 
vědecké důkazy, a to zejména s ohledem 
na historii falešných a anonymních 
vědeckých hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 2088
Pascal Canfin, Pascal Durand

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. zdůrazňuje, že vztahy úřadu EFSA 
se skupinami financovanými z průmyslu, 
zejména při posuzování rizik spojených s 
geneticky modifikovanými potravinami a 
pesticidy, narušují důvěru veřejnosti; 
vyzývá úřad EFSA, aby poskytl jasné a 
transparentní důvody pro výběr a 
vyloučení studií z recenzované literatury; 
vyzývá úřad EFSA, aby zpřístupnil 
všechny údaje a informace, z nichž 
vychází posouzení rizik; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby zavedla nezávislé vzájemné 
hodnocení stanovisek úřadu EFSA;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2089
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24d. domnívá se, že s potravinami by se 
nemělo zacházet jako s komoditou a že 
bychom měli usilovat o dekomodifikaci 
potravin a považovat je za veřejný statek; 
domnívá se, že komodifikace potravin a 
světový kapitalismus vede dnes k situaci 
extrémního hladu a podvýživy, která 
existuje společně s extrémní obezitou, 
nezdravým stravováním a nemocemi 
souvisejícími se stravou;

Or. en

Pozměňovací návrh 2090
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24e. vyzývá členské státy, aby zakázaly 
farmový chov norků; vyzývá Komisi, aby v 
brzké době zavedla celounijní zákaz těžby 
farmového chovu norků, pokud k tomu 
nedojde na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 2091
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
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Bod 24 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24f. připomíná vnitřní vazbu našich 
potravinových systémů s pandemiemi; je 
přesvědčen, že naše současné celosvětové 
potravinové systémy významně přispívají k 
vypuknutí pandemií a je třeba je řešit 
systematicky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2092
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 24 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24g. vítá přijetí nařízení (EU) 
2019/1381 (nové nařízení o 
transparentnosti), které je přímou reakcí 
na úspěšnou evropskou občanskou 
iniciativu „Stop glyfosátu“, jejímž cílem je 
zlepšit transparentnost posuzování rizik v 
potravinovém řetězci a zejména posílit 
spolehlivost, objektivitu a nezávislost 
studií používaných úřadem EFSA;

Or. en

Pozměňovací návrh 2093
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Umožnění přechodu Udržení potravinového zabezpečení

Or. de
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Pozměňovací návrh 2094
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací, 
včetně podpory NAM, a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vítá 
navrhované vyčlenění finančních 
prostředků v rámci programu Horizont 
Evropa na výzkum dostupnosti a zdrojů 
alternativních bílkovin na základě rostlin, 
mikrobů a mořských řas; varuje před 
nadměrnou závislostí na technologických 
inovacích, které neřeší základní příčiny 
problémů, ani systémové environmentální 
problémy, s nimiž se zemědělství potýká; 
připomíná, že již existuje mnoho 
alternativ k nadměrnému používání 
zemědělských vstupů, jako jsou chemické 
pesticidy, a že je nezbytné zaměřit se na 
jejich lepší využívání ze strany zemědělců; 
připomíná, že zásada předběžné opatrnosti 
je základem směrnice EU o geneticky 
modifikovaných organismech (směrnice 
2001/18/ES) a že rozhodnutí Soudního 
dvora EU z roku 2018 posiluje preventivní 
ochranu lidského a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2095
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left
Tilly Metz, Sarah Wiener

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto jeden z nezbytných prvků 
při urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
připomíná, že inovace musí zahrnovat 
drobné prvovýrobce na stejné úrovni jako 
výzkumní pracovníci, přičemž musí 
respektovat jejich získané znalosti a know-
how; varuje před nadměrnou závislostí na 
technologických inovacích, které neřeší 
základní příčiny problémů, ani systémové 
environmentální problémy, s nimiž se 
zemědělství potýká; připomíná, že již 
existuje mnoho alternativ k nadměrnému 
používání zemědělských vstupů, jako jsou 
chemické pesticidy, a že je nezbytné 
zaměřit se na jejich lepší využívání ze 
strany zemědělců; připomíná, že zásada 
předběžné opatrnosti je základem 
směrnice EU o geneticky modifikovaných 
organismech (směrnice 2001/18/ES) a že 
rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 
2018 posiluje preventivní ochranu 
lidského a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2096
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje, že náklady na transformaci 
nesmí vést ke snížení ziskovosti 
zemědělských podniků a že splnění 
vyšších environmentálních norem musí 
znamenat zvýšení ziskovosti; zdůrazňuje 
zejména, že nový model provádění 
společné zemědělské politiky musí usilovat 
o snížení rizika nižšího využívání 
finančních prostředků konečnými 
příjemci v důsledku zvýšených požadavků 
na podmíněnost; je znepokojen tím, že z 
předběžných analýz vyplývá, že 
kumulativní účinek provádění strategie 
Zelené dohody by mohl vést k 
významnému snížení ziskovosti 
zemědělských podniků v prvním období a 
mohl by narušit likviditu plateb z druhého 
pilíře SZP;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 2097
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; varuje 
před nadměrnou závislostí na 
technologických inovacích, které neřeší 
základní příčiny problémů, ani systémové 
environmentální problémy, s nimiž se 
zemědělství potýká; připomíná, že již 
existuje mnoho alternativ k nadměrnému 
používání zemědělských vstupů, jako jsou 
chemické pesticidy, a že je nezbytné 
zaměřit se na jejich lepší využívání ze 
strany zemědělců; připomíná, že zásada 
předběžné opatrnosti je základem 
směrnice EU o geneticky modifikovaných 
organismech (směrnice 2001/18/ES) a že 
rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 
2018 posiluje preventivní ochranu 
lidského a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2098
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních a technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; varuje 
před nadměrnou závislostí na 
technologických inovacích, které neřeší 
základní příčiny problémů, ani systémové 
environmentální problémy, s nimiž se 
zemědělství potýká; připomíná, že již 
existuje mnoho alternativ k nadměrnému 
používání zemědělských vstupů, jako jsou 
chemické pesticidy, a že je nezbytné 
zaměřit se na jejich lepší využívání ze 
strany zemědělců; připomíná, že zásada 
předběžné opatrnosti je základem 
směrnice EU o geneticky modifikovaných 
organismech (směrnice 2001/18/ES) a že 
rozhodnutí Soudního dvora EU z roku 
2018 posiluje preventivní ochranu 
lidského a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2099
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 

25. zdůrazňuje důležitost přenosu 
stávajících důkazů, osvědčených postupů, 
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inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

objektivního posouzení potřeb a výzev do 
politiky a mainstreamové praxe a další 
výzkum a inovace EU v oblastech, kde 
existují mezery za účelem zrychlení 
přechodu na udržitelnější, zdravější a 
inkluzivnější evropský potravinový systém 
při současném usnadňování a investic 
nutných k podnícení agroekologických 
postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
nezávislých služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vyzývá 
k přijetí jasných závazků k vyčlenění 25 % 
rozpočtu na výzkum a inovace pro 
ekologické zemědělství a agroekologické 
přístupy, a to jak v rámci vnitrostátních 
programů výzkumu a inovací, tak i 
evropských rámců (např. Horizont 
Evropa), v souladu s cíli „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ omezit pesticidy a dosáhnout 
25 % organické půdy na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2100
Álvaro Amaro

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
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předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje význam vysokoškolských 
institucí při podpoře výzkumu a inovací a 
poskytování poradenství ohledně 
osvědčených agroekologických postupů; 
uznává úlohu univerzit v rozvoji a 
přechodu zemědělsko-potravinářského 
odvětví regionů s odlišnými 
charakteristikami, jako jsou 
nejvzdálenější regiony; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 2101
Lídia Pereira, Cláudia Monteiro de Aguiar

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje význam vysokoškolských 
institucí při podpoře výzkumu a inovací a 
poskytování poradenství ohledně 
osvědčených agroekologických postupů; 
uznává úlohu univerzit v rozvoji a 
přechodu zemědělsko-potravinářského 
odvětví regionů s odlišnými 
charakteristikami, jako jsou 
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nejvzdálenější regiony;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2102
Asger Christensen, Billy Kelleher, Martin Hlaváček, María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje, že ochrana inovací v oblasti 
zdraví zvířat je zásadní a měla by být 
aktivně podporována podněcováním 
vývoje a zavádění nových technologií a 
metod ke zlepšení zdraví zvířat v 
zemědělských podnicích; naléhavě vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vyčlenily 
nezbytné finanční prostředky na splnění 
tohoto závazného cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 2103
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů, přesného 
zemědělství a umělé inteligence v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vítá 
záměr strategie pomoci malým a středním 
podnikům v zemědělsko-potravinářském 
odvětví, umožnit jim rozvíjet nové 
dovednosti a současně dbát na to, aby 
nebyly vystaveny další administrativní 
zátěži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2104
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
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přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech, což je 
důležité pro dosažení účinku na úrovni 
jednotlivých zemědělských podniků v 
reálném vyjádření; poukazuje na to, že 
zavedení nových technologií a technik 
inteligentního zemědělství, včetně 
digitalizace, má zásadní význam pro 
zlepšení účinnosti, využívání zdrojů, 
environmentální udržitelnosti a 
pozitivních hospodářských přínosů 
zemědělské produkce;

Or. sl

Pozměňovací návrh 2105
Alin Mituța, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vybízí 
členské státy, aby rozvíjely nebo posílily 
poradenské služby pro zemědělství; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila systém pro 
shromažďování a šíření udržitelných 
postupů v oblasti výzkumu a inovací v 
oblasti potravin a krmiv s cílem usnadnit 
evropským producentům a spotřebitelům 
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přístup k informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 2106
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Elena Lizzi, Gilles Lebreton, Simona 
Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a místní evropský potravinový 
systém při současném usnadňování investic 
nutných k podnícení agroekologických 
postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
připomíná, že musíme vzít v úvahu 
zpoždění způsobené pandemií COVID-19, 
které odsouvá úsilí o hospodářské oživení 
pro zemědělce a rybáře na kontinentu a v 
zámoří, kteří trpí odlehlostí a zvláštní 
situací spojenou s ostrovní povahou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2107
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů, digitalizace, 
oběhového biohospodářství a dalších 
postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací, včetně 
selektivního šlechtění rostlin a zvířat, a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje rovněž, že je důležité rozšířit 
tuto možnost na všechny aktéry v rámci 
potravinového řetězce, aniž by to 
znamenalo další administrativní zátěž;

Or. it

Pozměňovací návrh 2108
Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
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pro zemědělce v členských státech; pro zemědělce v členských státech; 
připomíná mnoho možných synergií mezi 
zemědělstvím a evropskou vesmírnou 
politikou s cílem zajistit skutečné 
obnovení kvality půdy a potravin a čelit 
výzvám životního prostředí, klimatu a 
demografických změn;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2109
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; bere na 
vědomí nevyváženou účast některých 
členských států na vědeckých a 
výzkumných programech a zdůrazňuje, že 
to může vést k prohlubování 
technologické propasti v těchto zemích; 
vyzývá Komisi, aby přijala opatření k 
zajištění rovnějšího pokroku ve všech 
členských státech;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2110
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Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
připomíná, že zásada předběžné opatrnosti 
je základem směrnice EU o geneticky 
modifikovaných organismech (směrnice 
2001/18/ES) a že rozhodnutí Soudního 
dvora EU z roku 2018 posiluje zásadu 
předběžné opatrnosti v oblasti ochrany lidí 
a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2111
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
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agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vítá 
záměr Komise zajistit řešení přizpůsobená 
na míru s cílem pomoci malým a středním 
podnikům a malým maloobchodním 
provozovatelům a provozovatelům 
potravinářských služeb vyvinout nové 
modely dovedností a zároveň zabránit 
další administrativní zátěži a nákladům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2112
Martin Häusling

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vítá 
záměr Komise zajistit řešení přizpůsobená 
na míru s cílem pomoci malým a středním 
podnikům a malým maloobchodním 
provozovatelům a provozovatelům 
potravinářských služeb rozvíjet nové 
dovednosti a obchodní modely a zároveň 
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zabránit další administrativní zátěži a 
nákladům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2113
Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vítá 
záměr Komise zajistit řešení přizpůsobená 
na míru s cílem pomoci malým a středním 
podnikům a malým maloobchodním 
provozovatelům a provozovatelům 
potravinářských služeb rozvíjet nové 
dovednosti a obchodní modely a zároveň 
zabránit další administrativní zátěži a 
nákladům;

Or. en

Pozměňovací návrh 2114
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje, že k řešení finančních potřeb 
zemědělsko-potravinářského odvětví je 
zapotřebí větší inkluzivita, a to zapojením 
drobných zemědělců do politického 
dialogu, rozvíjením vazeb na trhy malých 
zemědělců a podporou vytváření družstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 2115
Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
odolnější, zdravější a inkluzivnější 
evropský potravinový systém a vítá 
financování z programu Horizont Evropa 
na investice do výzkumu a inovací 
týkajících se potravin, bioekonomiky, 
přírodních zdrojů, zemědělství, rybolovu, 
akvakultury a biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že je důležité usnadnit 
investice do udržitelných výrobních 
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specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

postupů, jako jsou chráněné systémy 
pěstování plodin v moderních sklenících, 
a klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2116
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Nicolae Ştefănuță, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost zdrojů EU na 
shromažďování údajů, podávání zpráv, 
hodnocení, výzkum a inovace jakožto 
klíčový faktor při urychlování přechodu na 
udržitelnější, zdravější a inkluzivnější 
evropský potravinový systém při 
současném usnadňování investic nutných 
k podnícení agroekologických postupů 
v oblasti sociálních i technologických 
inovací a klíčovou úlohu provádění 
různých postupů integrované ochrany 
před škůdci a nezávislých služeb 
poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě a zajišťování 
specializované odborné přípravy pro 
zemědělce v členských státech; je 
přesvědčen, že podpora inovací musí 
probíhat v součinnosti s uplatňováním 
zásady předběžné opatrnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2117
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Pina Picierno
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
připomíná, že je třeba zaručit cílená 
řešení pro rozvoj nových dovedností a 
obchodních modelů pro všechny aktéry v 
rámci potravinového řetězce, zejména 
malé a střední podniky, a zároveň se 
vyhnout další administrativní zátěži;

Or. it

Pozměňovací návrh 2118
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů, digitalizace, 
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sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

oběhového biohospodářství a dalších 
postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje rovněž, že je důležité rozšířit 
tuto možnost na všechny aktéry v rámci 
potravinového řetězce, aniž by to 
znamenalo další administrativní zátěž;

Or. it

Pozměňovací návrh 2119
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, Nicolás González Casares, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; 
zdůrazňuje strategický význam 
kolektivních přístupů prostřednictvím 
organizací producentů a družstev pro 
sdružování zemědělců při dosahování 



PE681.105v01-00 290/388 AM\1224997CS.docx

CS

jejich cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2120
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu nezávislých služeb 
poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat odbornou přípravu 
mladých zemědělců a podnikatelů v 
agroekologickém zemědělství a 
udržitelných potravinových systémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2121
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
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inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných 
k podněcování spotřebitelů k nákupu 
zdravějších udržitelných potravin, rozvoji 
standardizovaných metod výpočtu 
environmentálních nákladů na 
potravinářské výrobky, podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2122
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech; vybízí 
zemědělsko-potravinářské odvětví, aby v 
tomto ohledu aktivně využívalo 
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finančních prostředků vyčleněných pro 
toto odvětví v programu Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 2123
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace, včetně participativního výzkumu, 
jakožto klíčový faktor při spouštění 
systémové změny a při urychlování 
přechodu na udržitelnější, zdravější a 
inkluzivnější evropský potravinový systém 
při současném usnadňování investic 
nutných k podnícení agroekologických 
postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací; žádá, aby bylo 30 
% rozpočtu na výzkum a inovace v 
zemědělství vyčleněno na ekologické a 
agroekologické přístupy, a to jak ve 
vnitrostátních výzkumných a inovačních 
programech, tak v evropských rámcích 
(např. Horizont Evropa);

Or. en

Pozměňovací návrh 2124
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
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inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství pro všechny aktéry v 
rámci zemědělsko-potravinářského řetězce 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy v členských 
státech pro zemědělce a všechny aktéry 
zemědělsko-potravinářského řetězce, aniž 
by představovalo další administrativní 
zátěž;

Or. it

Pozměňovací návrh 2125
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace, čímž se vytvoří nástroje, které 
budou zemědělcům poskytnuty za 
rozumné ceny, jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en



PE681.105v01-00 294/388 AM\1224997CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 2126
Sara Cerdas

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů a ekologických 
rybářských postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům a rybářství při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské a rybářské 
komunitě, přičemž základem by měly být 
stávající specializované systémy odborné 
přípravy pro zemědělce a rybáře 
v členských státech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2127
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace, zejména pro malé a střední 
podniky, jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
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agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2128
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
širšího a inkluzivního předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2129
Pernille Weiss

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčových faktorů při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací po celý životní 
cyklus a klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2130
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
různorodější, zdravější a inkluzivnější 
evropský potravinový systém při 
současném usnadňování investic nutných 
k podnícení agroekologických postupů 
v oblasti sociálních i technologických 
inovací a klíčovou úlohu služeb 
poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2131
Ivan David

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelně 
produktivnější, zdravější a inkluzivnější 
evropský potravinový systém při 
současném usnadňování investic nutných 
k podnícení agroekologických postupů 
v oblasti sociálních i technologických 
inovací a klíčovou úlohu služeb 
poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2132
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelně 
produktivnější, zdravější a inkluzivnější 
evropský potravinový systém při 
současném usnadňování investic nutných 
k podnícení agroekologických postupů 
v oblasti sociálních i technologických 
inovací a klíčovou úlohu služeb 



PE681.105v01-00 298/388 AM\1224997CS.docx

CS

zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2133
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto potenciální klíčový faktor 
při vytváření bezpečného a ekologického 
potravinového systému v členských 
státech EU při současném usnadňování 
investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
technologických, hospodářských a 
sociálních inovací a klíčovou úlohu služeb 
poradenství zemědělským podnikům 
při zajišťování předávání poznatků 
zemědělské komunitě, přičemž základem 
by měly být stávající specializované 
systémy odborné přípravy pro zemědělce 
v členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 2134
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
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finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. es

Pozměňovací návrh 2135
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
udržitelných postupů v oblasti sociálních i 
technologických inovací a klíčovou úlohu 
služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2136
Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
klíčovou úlohu služeb poradenství 
zemědělským podnikům při zajišťování 
předávání poznatků zemědělské komunitě, 
přičemž základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

25. zdůrazňuje důležitost poskytování 
finančních prostředků EU na výzkum a 
inovace jakožto klíčový faktor při 
urychlování přechodu na udržitelnější, 
zdravější a inkluzivnější evropský 
potravinový systém při současném 
usnadňování investic nutných k podnícení 
agroekologických postupů v oblasti 
sociálních i technologických inovací a 
úlohu služeb poradenství zemědělským 
podnikům při zajišťování předávání 
poznatků zemědělské komunitě, přičemž 
základem by měly být stávající 
specializované systémy odborné přípravy 
pro zemědělce v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2137
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá skutečnost, že Komise do 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
zahrnula úlohu inovací; zdůrazňuje, že 
vývoj v oblastech, jako je editace genomu, 
může podpořit přechod k udržitelnějším 
zemědělským postupům v Unii; 
zdůrazňuje, že EU musí stanovit jasný 
regulační rámec, který obstojí i v 
budoucnu, aby byl tento přechod možný;

Or. en

Pozměňovací návrh 2138
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Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje v tomto ohledu význam 
zemědělských stáží podporovaných 
programem Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 2139
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. Odlesňování a degradace lesů
s ohledem na plány Komise uplatnit v roce 
2021 legislativní návrh a další opatření k 
zamezení nebo minimalizaci uvádění 
produktů spojených s odlesňováním a 
degradací lesů na trh EU se domnívá, že 
je třeba navrhovaná opatření vyjasnit, 
zejména je třeba jasně definovat 
„produkty spojené s odlesňováním a 
degradací lesů“ a samotnou „degradaci 
lesů“; vyzývá Komisi, aby konzultovala 
příslušné definice s odborníky na lesnictví 
v zemích Evropské unie a aby tato 
ustanovení začlenila do nedávno 
vypracované strategie v oblasti lesnictví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2140
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto
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Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že je třeba na úrovni 
EU co nejdříve umožnit používání 
špičkových technologií, jako jsou 
inovativní postupy selektivního šlechtění 
zvířat a rostlin, umělá inteligence a 
digitální technologie; zejména inovativní 
postupy selektivního šlechtění zvířat a 
rostlin by mohly zlepšit toleranci odrůd 
rostlin vůči abiotickým stresům a 
parazitům, jakož i odolnost vůči 
chorobám zvířat, což by přispělo k 
dosažení cílů Zelené dohody; za tímto 
účelem je nutné upravit příslušné 
evropské právní předpisy a umožnit jejich 
používání;

Or. it

Pozměňovací návrh 2141
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, 
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že inovace jsou hlavní 
hnací silou odolného růstu, udržitelného 
zemědělství šetrného ke zdrojům a 
zvyšování jeho produktivity a ziskovosti; 
trvá na tom, že strategie by měla být 
založena na silném evropském závazku 
podporovat výzkum a vývoj inovativních 
řešení a technologií v klíčových oblastech, 
jako je digitalizace, přesné zemědělství, 
nové šlechtitelské postupy, doplňkové 
látky v krmivech, jakož i bezpečnější 
efektivní a účinné prostředky na ochranu 
rostlin, hnojení a veterinární léčivé 
přípravky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2142
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Elsi Katainen, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že si nemůžeme dovolit 
ztrácet čas tím, že upustíme od používání 
špičkových technologií, jako jsou nové 
metody chovu zvířat a pěstování rostlin, 
umělá inteligence a digitální technologie; 
nové šlechtitelské postupy by mohly zlepšit 
zejména toleranci rostlinných odrůd vůči 
nedostatku vody a škůdcům, jakož i 
odolnost zvířat vůči chorobám; každá 
nová šlechtitelská technika by měla být 
analyzována a projednána odborníky na 
základě individuálního posouzení každého 
případu a v souladu s přísnými vědeckými 
kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2143
Norbert Lins, Christine Schneider, Anne Sander, Lena Düpont, Franc Bogovič, Asim 
Ademov, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Michaela Šojdrová, Herbert 
Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
umožnila využívání inovací a nových 
technologií, jako jsou nové šlechtitelské 
postupy u zvířat a rostlin, umělá 
inteligence a digitální technologie; 
zdůrazňuje zejména potenciál nových 
šlechtitelských postupů, které by mohly 
zlepšit toleranci rostlinných odrůd vůči 
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nedostatku vody a škůdcům, jakož i 
odolnost zvířat vůči chorobám; 
doporučuje, aby každá nová šlechtitelská 
technika byla analyzována případ od 
případu a v souladu s přísnými vědeckými 
kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2144
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že přidělený rozpočet 
na dosažení cílů Zelené dohody EU a 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci nepostačuje k tomu, aby 
sociálně udržitelným způsobem řešil 
důsledky očekávané transformace; vyzývá 
k tomu, aby se mechanismus pro 
spravedlivou transformaci vztahoval i na 
zemědělské regiony, které mohou být 
negativně zasaženy, a zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit řádné zapojení sociálních 
partnerů do vymezování a provádění 
budoucích iniciativ strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2145
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že si nemůžeme dovolit 
ztrácet čas tím, že upustíme od používání 
špičkových technologií, jako jsou nové 
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metody chovu zvířat a pěstování rostlin, 
umělá inteligence a digitální technologie; 
zejména nové šlechtitelské postupy by 
mohly zlepšit toleranci rostlinných odrůd 
vůči nedostatku vody a škůdcům, jakož i 
odolnost zvířat vůči chorobám; každý 
nový šlechtitelský postup by měl být 
analyzován a projednán odborníky případ 
od případu a v souladu s přísnými 
vědeckými kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2146
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že si nemůžeme dovolit 
ztrácet čas tím, že upustíme od používání 
špičkových technologií, jako jsou nové 
metody chovu zvířat a pěstování rostlin, 
umělá inteligence a digitální technologie; 
zejména nové šlechtitelské postupy by 
mohly zlepšit toleranci rostlinných odrůd 
vůči nedostatku vody a škůdcům, jakož i 
odolnost zvířat vůči chorobám; každá 
nová šlechtitelská technika by měla být 
analyzována a projednána odborníky 
případ od případu a v souladu s přísnými 
vědeckými kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2147
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Marcos Ros Sempere, Inma Rodríguez-Piñero, 
Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. konstatuje, že za účelem dosažení 
cílů stanovených v této strategii musíme 
využít vědeckého a technologického 
pokroku, a upozorňuje na nedávný 
pokrok, pokud jde o všestrannost, 
bezpečnost a udržitelnost nových 
technologií genetického zlepšování, a 
podporuje legislativní proces v EU, který 
poskytne nezbytnou jistotu pro rozvoj 
tohoto inovativního odvětví, a to v zájmu 
udržitelnějšího a zdravějšího evropského 
potravinového systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 2148
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že investice do 
výzkumu a inovací by měly přispívat nejen 
k udržitelnějšímu, ale také 
spravedlivějšímu potravinovému systému; 
dále se domnívá, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost tomu, aby nedocházelo 
k větší koncentraci financování 
zemědělství EU v této oblasti, aby se 
zabránilo jeho koncentraci tam, kde 
existuje kapacita pro investice, a jejich 
přidělování do výzkumných a inovačních 
center, která slouží velkému zemědělství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2149
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že si Unie nemůže 
dovolit ztratit ještě více času tím, že nadále 
nebude používat pokročilé technologie, 
jako jsou nové šlechtitelské postupy, 
umělá inteligence a digitální technologie; 
konstatuje zejména, že nové šlechtitelské 
postupy mohou zlepšit toleranci 
rostlinných odrůd vůči změně klimatu, 
suchu, silným dešťům a škůdcům, jakož i 
odolnosti vůči chorobám;

Or. nl

Pozměňovací návrh 2150
Linea Søgaard-Lidell, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. je přesvědčen, že cíl, a nikoli 
konkrétní metoda nebo typ produkce, 
často založené na tradicích nebo obvyklém 
myšlení, by měl být hnací silou 
transformace a že koncepce technologické 
neutrality by měla umožnit, aby nové 
technologie, obchodní modely a začínající 
podniky hrály významnou úlohu, což Unii 
umožní dosáhnout cíle klimaticky 
neutrálního potravinářského odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2151
Mr Franc Bogovič

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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25a. poukazuje na to, že pro dosažení 
cílů této strategie omezení používání 
přípravků na ochranu rostlin a hnojiv je 
důležité širší využívání moderních 
přístupů k zemědělství a technologiím, 
např. přesné zemědělství, které by mohlo 
přispět k výraznému snížení a 
zodpovědnějšímu používání přípravků na 
ochranu rostlin a hnojiv, což má přímý 
dopad na kvalitu půdy a vody a na 
náklady zemědělské výroby;

Or. sl

Pozměňovací návrh 2152
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje zásadní úlohu 
zemědělských poradenských systémů při 
šíření inovací a znalostí, podněcování 
výměny zkušeností a podpoře praktických 
ukázek, zejména prostřednictvím práce na 
místní úrovni s cílem lépe se přizpůsobit 
konkrétní situaci v terénu; vyzývá členské 
státy, aby poskytly zemědělcům komplexní 
poradenství ohledně zavádění 
udržitelnějších systémů produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 2153
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Claude Gruffat

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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25a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 
nezávislých poradenských služeb pro 
zemědělství; zdůrazňuje, že členské státy 
by měly vyčlenit alespoň 30 % prostředků 
přidělených na poradenské služby pro 
zemědělství na služby a technickou pomoc 
pro agroekologické, agrolesnické systémy 
a systémy ekologického zemědělství, které 
přispívají k cílům stanoveným ve strategii 
„od zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2154
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že je důležité umožnit 
soukromé investice do udržitelných 
zemědělsko-potravinářských systémů; 
vyzývá EU, aby využívala rozpočtové 
záruky EU, jako je InvestEU, k využití 
kombinovaného financování, snižování 
rizik a uvolnění většího objemu 
soukromých investic s cílem dosáhnout 
cílů Zelené dohody a zároveň řešit změnu 
klimatu, ztrátu biologické rozmanitosti, 
hlad a podvýživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2155
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. připomíná, že kvalitní potraviny se 
spravedlivými maržemi pro výrobce, 



PE681.105v01-00 310/388 AM\1224997CS.docx

CS

spravedlivými cenami pro spotřebitele, 
potravinovou soběstačností, ochranou 
životního prostředí a dodržováním 
vysokých standardů v oblasti dobrých 
životních podmínek zvířat jsou základními 
předpoklady vyvážené a udržitelné politiky 
spotřeby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2156
Anja Hazekamp, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia 
Modig, Mick Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá k přijetí jasných závazků k 
vyčlenění 25 % rozpočtu na výzkum a 
inovace pro ekologické zemědělství a 
agroekologické přístupy, a to jak v rámci 
vnitrostátních programů výzkumu a 
inovací, tak i evropských rámců (např. 
Horizont Evropa), v souladu s cíli „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ snížit pesticidy 
a dosáhnout 25 % organické půdy na 
úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2157
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že přidělený rozpočet 
na dosažení cílů Zelené dohody EU a 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci nepostačuje k tomu, aby 
sociálně udržitelným způsobem řešil 
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důsledky očekávané transformace; vyzývá 
k tomu, aby se mechanismus spravedlivé 
transformace vztahoval i na zemědělské 
regiony, které mohou být negativně 
zasaženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2158
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
zemědělci měli přístup k nejlepším 
dostupným nástrojům a technikám, včetně 
nových šlechtitelských postupů, které se 
řídí vědou, což umožní šlechtění silnějších 
a odolnějších odrůd, což umožní zajistit 
větší udržitelnost a přínosy pro životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2159
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Anja Hazekamp, Sophia in 't Veld, Irena 
Joveva, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá členské státy, aby prováděly 
systematické, standardizované terénní 
monitorování biologické rozmanitosti na 
zemědělské půdě, včetně opylovačů, za 
účasti profesionálů, zemědělců a vědců z 
řad občanů a aby tyto údaje využívaly k 
tomu, aby pomohly vyhodnotit politiky EU 
a jejich provádění;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2160
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že přechod, který 
předpokládá SZP, na místní a ekologické 
zemědělství, by měl být doprovázen dobře 
rozvinutými distribučními kanály, aby 
poptávka mohla reagovat na nabídku a 
naopak, aby tak byla zemědělci zaručena 
vhodná odměna;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2161
Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. znovu opakuje, že je důležité 
poskytnout odpovídající finanční 
prostředky zúčastněným stranám 
prostřednictvím vnitrostátních 
strategických plánů SZP na rozvoj 
projektů digitální inovace, což je faktor, 
který přispívá ke snižování emisí;

Or. es

Pozměňovací návrh 2162
Eugenia Rodríguez Palop

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává, že inovace musí být i 
nadále slučitelné s obnovou a podporou 
tradičních postupů a znalostí, zejména 
těch, které jsou přizpůsobeny 
agroklimatickým charakteristikám každé 
oblasti, jako je sezónní přesun zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 2163
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby zřídila poradní 
výbor na vysoké úrovni pro udržitelnost 
potravin s cílem posoudit soudržnost 
nových nebo pozměněných právních 
předpisů EU, které mají vliv na náš 
potravinový systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 2164
Christine Schneider, Christian Doleschal, Norbert Lins, Alexander Bernhuber, 
Christophe Hansen, Simone Schmiedtbauer, Marlene Mortler, Herbert Dorfmann, Lena 
Düpont

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. uznává, že malé a střední podniky 
jsou cenným zdrojem a přispívají k 
přechodu na spravedlivou, zdravou a 
environmentálně šetrnou strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2165
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby jasně a přesně 
vysvětlila, co to znamená udržitelný, 
ucelený a odolný potravinový systém;

Or. es

Pozměňovací návrh 2166
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. domnívá se, že by měl být proveden 
přezkum omezení dovážených 
zemědělských produktů, které často 
nemají žádné záruky, pokud jde o 
kontrolu kvality;

Or. el

Pozměňovací návrh 2167
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. zdůrazňuje, že strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a program 
Horizont Evropa kladou příliš velký důraz 
na konečné řešení a technologické 
inovace, jako je digitalizace, 
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biotechnologie a bioekonomika, 
zdůrazňuje, že přechod od technologií k 
poznatkům, více investic do 
participativních výzkumných programů je 
zapotřebí do zemědělského výzkumu, aby 
bylo možné zajistit zemědělcům řešení 
přizpůsobená na míru v souladu s jejich 
specifickými environmentálními 
podmínkami; dále dodává, že k dosažení 
tohoto cíle by bylo zapotřebí navýšit 
zdroje, které jsou k dispozici pro veřejnou 
vědu a produkci znalostí, a zároveň 
ukončit přivlastňování některých fondů 
EU v oblasti výzkumu ze strany podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 2168
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. považuje výzkum a inovace za 
klíčové hybné síly pro urychlení přechodu 
k udržitelnějším systémům produkce 
potravin a odolným potravinovým 
dodavatelským řetězcům a vítá finanční 
prostředky, které bude program Horizont 
Evropa investovat do výzkumu a inovací 
související s potravinami, bioekonomikou, 
přírodními zdroji, zemědělstvím, 
rybolovem, akvakulturou a životním 
prostředím;

Or. nl

Pozměňovací návrh 2169
Martin Hojsík, Michal Wiezik, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, Nicolae 
Ştefănuță, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vítá propojenost strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2030; je přesvědčen, že obě strategie mají 
vysoce synergické účinky a že bez 
transformace našeho potravinového 
systému na zdravější a ekologičtější 
nastavení nelze dosáhnout smysluplného 
pokroku v oblasti ochrany přírody a 
obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2170
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. domnívá se, že investice do inovací 
a výzkumu by měly nejen přispívat k 
udržitelnějšímu, ale i spravedlivějšímu 
potravinovému systému, zvýšit zdroje 
dostupné pro drobné prvovýrobce, jakož i 
veřejnou vědu a produkci znalostí a 
současně ukončit přivlastňování si 
některých fondů EU v oblasti výzkumu ze 
strany podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 2171
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Adrián 
Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Martin Hojsík, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá k vytvoření a podpoře 
platforem se zapojením více zúčastněných 
stran, které posílí spolupráci a mobilizují 
sdílení znalostí a technologií v celém 
zemědělském a potravinovém řetězci, které 
pomohou rozšířit inovace, prosazovat 
systémy zemědělské produkce a 
překonávat výzvy, jimž čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2172
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby zajistila 
dostupnost dostatečného množství 
účinných přípravků na ochranu rostlin 
tím, že se zabrání průtahům při 
povolování, aby bylo možné bojovat proti 
novým škůdcům a chorobám, a aby 
zajistila vědecký přístup pro přístup k 
přípravkům na ochranu rostlin v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2173
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá k velké ostražitosti, pokud 
jde o zahraniční investice do strategického 
zemědělsko-potravinářského odvětví, ale 
také při prodeji zemědělských pozemků, a 
obecněji do všech zemědělských odvětvích 
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Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2174
Sarah Wiener, Tilly Metz
za skupinu Verts/ALE
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. bere na vědomí nevyváženou účast 
některých členských států na vědeckých a 
výzkumných programech a zdůrazňuje, že 
hrozí, že se zvětší technologická mezera; 
vyzývá Komisi, aby přijala opatření k 
zajištění vyrovnanějšího pokroku ve všech 
členských státech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2175
Dolors Montserrat, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby do cíle EU v 
oblasti ekologického zemědělství ve výši 
25 % zahrnula oblasti integrované 
produkce s přihlédnutím k tomu, že tyto 
alternativní metody produkce šetrné k 
životnímu prostředí jsou členskými státy 
regulovány na vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 2176
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Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Eric Andrieu, Inma Rodríguez-
Piñero, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. připomíná, že přechod na tento 
systém bude vyžadovat značné investice a 
bez spolupůsobnosti a podpory evropských 
zemědělců jej nelze uskutečnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 2177
María Soraya Rodríguez Ramos

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. připomíná, že je důležité, aby 
mikropodniky a malé a střední zemědělské 
podniky měly přístup k finančním 
prostředkům a investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 2178
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje, že splnění cílů 
strategie bude vyžadovat značné investice 
na úrovni zemědělských podniků, zejména 
zátěž pro malé zemědělce a malé a střední 
podniky; zdůrazňuje, že ačkoli SZP bude 
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hrát důležitou úlohu při umožnění 
transformace, jejím úkolem je stabilizovat 
příjmy, nikoli financovat velké investice, a 
zdůrazňuje, že je v tomto ohledu důležité 
zajistit odpovídající přístup k financování; 
vyzývá Komisi, aby posoudila finanční 
dopady strategie na zemědělce, dostupnost 
a podmínky financování pro zemědělce a 
malé a střední podniky v potravinovém 
řetězci a v případě potřeby posoudila 
možnosti, jako je Fond InvestEU, nebo 
vytvoření systému záruk EIB na zlepšení 
těchto možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 2179
Clara Aguilera, Paolo De Castro, Carmen Avram, Pina Picierno, Juozas Olekas, Ivo 
Hristov, Cristina Maestre Martín De Almagro, Marc Tarabella, Inma Rodríguez-
Piñero, Eric Andrieu, Estrella Durá Ferrandis

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. domnívá se, že přidělený rozpočet 
na dosažení cílů Zelené dohody EU a 
mechanismu pro spravedlivou 
transformaci nepostačuje k tomu, aby 
sociálně udržitelným způsobem řešil 
důsledky očekávané transformace; vyzývá 
k tomu, aby se mechanismus pro 
spravedlivou transformaci vztahoval i na 
zemědělské regiony, které mohou být 
negativně zasaženy, a zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit řádné zapojení sociálních 
partnerů do vymezování a provádění 
budoucích iniciativ strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2180
María Soraya Rodríguez Ramos
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Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vítá záměr Komise urychlit 
zavádění rychlého širokopásmového 
internetu ve venkovských oblastech jako 
příležitost ke zlepšení kvality života, 
podpoře tvorby pracovních míst, inovací a 
větších investic; vybízí regionální a místní 
orgány, aby propagovaly digitální 
platformy s cílem podpořit místní 
podnikání a usnadnit přímé dodávání 
zemědělských produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2181
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
plán na zvýšení dostupnosti inteligentních 
zemědělských postupů, čímž by se zvýšil 
přínos pro účinné řízení zdrojů a 
digitalizaci v celém potravinovém řetězci;

Or. en

Pozměňovací návrh 2182
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. vyzývá Komisi, aby zvážila 
investiční fondy v oblasti výzkumu a 
inovací pro chráněné pěstitelské systémy v 
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moderních sklenících, které potřebují ke 
stejným výnosům méně zdrojů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 2183
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. zdůrazňuje, že je třeba vždy 
dodržovat zásadu předběžné opatrnosti, 
zejména pokud mají být prováděny 
investice do inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 2184
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Alin Mituța, Jérémy Decerle, Hilde 
Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. zdůrazňuje, že ačkoli nové 
udržitelné obchodní modely představují 
pro malé a střední podniky obrovské 
příležitosti, několik iniciativ plánovaných 
v rámci strategie by mohlo vést k vytvoření 
značné byrokracie; vítá závazek Komise 
dodržovat nástroje pro zlepšování právní 
úpravy, posoudit dopady na malé a střední 
podniky a přijmout opatření na podporu 
udržitelných a oběhových obchodních 
modelů konkrétně pro malé a střední 
podniky, využívat Fond InvestEU k 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků k financování a nabízet 
uzpůsobená řešení, která malým a 
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středním podnikům pomohou rozvíjet 
nové dovednosti a obchodní modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 2185
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. zdůrazňuje, že EFRR a EZFRV by 
měly být sladěny s cílem kratších 
potravinových řetězců; dále zdůrazňuje, že 
EFRR by měl podporovat města při 
vytváření ambiciózních strategií v oblasti 
potravin, které jsou v souladu s 
klimatickými a sociálními ambicemi měst, 
a podporovat propojení měst s 
venkovskými oblastmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 2186
Bert-Jan Ruissen

Návrh usnesení
Bod 25 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25d. vyzývá Komisi, aby evropským 
zemědělcům zajistila přístup k novým 
technologiím a umožnila trvalý rozvoj v 
odvětví zemědělství tím, že zajistí 
regulační rámec vstřícný k inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 2187
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Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 25 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25e. vyjadřuje politování nad tím, že 
globální rozměr strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ není dostatečně 
ambiciózní; se znepokojením konstatuje, 
že opatření k řešení prvků souvisejících s 
mezinárodními aspekty a obchodem jsou 
neurčitá a nejsou závazná;

Or. en

Pozměňovací návrh 2188
Günther Sidl, Jytte Guteland

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; vyzývá k 
tomu, aby všechny obchodní dohody EU 
zahrnovaly vynutitelná ustanovení o 
závazku k Pařížské dohodě, „zásadu 
nesnižování úrovně“ ohledně životního 
prostředí a environmentální demokracie a 
zásady „neškodit“, přičemž skutečný 
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mechanismus vymáhání práva bude 
přístupný občanské společnosti a 
občanům do kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji; doporučuje, aby 
dovoz zemědělských produktů a potravin, 
zejména dovoz krmiv, s negativním 
využíváním půdy a změnami ve využívání 
půdy, které způsobují emise skleníkových 
plynů, jako je legální nebo nelegální 
odlesňování tam, kde jsou produkty 
vyráběny, byl zahrnut do mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích s 
cílem zohlednit emise skleníkových plynů; 
vybízí Evropskou komisi, aby do své 
možné iniciativy v oblasti obchodu a 
klimatu ve Světové obchodní organizaci 
(WTO) a dalších iniciativ při přípravě 12. 
konference ministrů WTO začlenila 
reformu systému klasifikace zboží tak, aby 
mohla rozlišovat výrobky podle emisí, 
které se uvolňují při jejich výrobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2189
Balázs Hidvéghi, Edina Tóth

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; zdůrazňuje, že společná činnost 
místních komunit a aktérů v oblasti 
rozvoje, kteří mají pravomoci v 
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o přípustné odchylky pro dovoz; zemědělství, musí být založena na 
venkovských tradicích s přihlédnutím ke 
stávajícím vlastnickým vztahům a místním 
zemědělským potřebám; konstatuje, že 
rozvoj místní produkce a distribučních sítí 
zajišťuje místní spotřebu, krátké 
potravinové řetězce a zvyšuje odolnost 
vůči životnímu prostředí; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz; vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zamezení externího zajišťování je třeba 
důkladné předběžné posouzení dopadu 
environmentální stopy třetích zemí; 
konstatuje, že cíle strategie „od zemědělce 
ke spotřebiteli“ ohrožují potravinové 
zabezpečení v Evropě v jejich současné 
podobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2190
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; vyzývá k 
tomu, aby všechny obchodní dohody EU 
zahrnovaly vynutitelná ustanovení o 
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závazku k Pařížské dohodě, „zásadu 
nesnižování úrovně“ ohledně životního 
prostředí a environmentální demokracie a 
zásady „neškodit“, přičemž skutečný 
mechanismus vymáhání práva bude 
přístupný občanské společnosti a 
občanům do kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji; doporučuje, aby 
dovoz zemědělských produktů a potravin, 
zejména dovoz krmiv, s negativním 
využíváním půdy a změnami ve využívání 
půdy, které způsobují emise skleníkových 
plynů, jako je legální nebo nelegální 
odlesňování tam, kde jsou produkty 
vyráběny, byl zahrnut do mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích s 
cílem zohlednit emise skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2191
Jérémy Decerle, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy, 
standardy a výrobní normy EU, jako jsou 
dobré životní podmínky zvířat, krmivo pro 
zvířata, přepravní podmínky, 
sledovatelnost, plýtvání potravinami, 
antimikrobiální rezistence, používání 
rostlinolékařských produktů, klimatická 
neutralita; vyzývá k tomu, aby do všech 
fází výroby dovážených produktů byly 
zapojeny auditní a certifikační subjekty 
třetí strany a aby tyto audity a/nebo 
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certifikace byly pro dovozce povinné na 
základě referenčního rámce EU 
vycházejícího z cílů F2F a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz; trvá na tom, aby všechny strany 
zapojené do obchodní dohody s EU 
dodržovaly a respektovaly Pařížskou 
dohodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2192
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; vyzývá k 
tomu, aby všechny obchodní dohody EU 
zahrnovaly vynutitelná ustanovení o 
závazku k Pařížské dohodě, „zásadu 
nesnižování úrovně“ ohledně životního 
prostředí a zásady „neškodit“; 
doporučuje, aby dovoz zemědělských 
produktů a potravin, zejména dovoz 
krmiv, s negativním využíváním půdy a 
změnami ve využívání půdy, které 
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způsobují emise skleníkových plynů, jako 
je legální nebo nelegální odlesňování tam, 
kde jsou produkty vyráběny, byl zahrnut 
do mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích s cílem zohlednit emise 
skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2193
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Silvia Sardone, Gilles Lebreton, Simona Baldassarre, 
Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, nikdy nesnižovaly naše 
normativní požadavky na splnění 
podmínek dovozu definované v dohodách 
o volném obchodu, a aby tyto normy byly 
přísně povinné při úmyslu proniknout na 
evropský trh, aby byla zajištěna rovnost na 
trhu mezi evropskými kontinentálními 
nebo zámořskými výrobci a 
mimoevropskými výrobci; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
dohody o volném obchodu s ohledem na 
dopad na životní prostředí, který mohou 
mít některé zemědělské produkty dovážené 
ze třetích zemí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2194
Antoni Comín i Oliveres

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; vyzývá 
Komisi EU, aby přijala právní předpisy 
týkající se mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích nejen pro odvětví 
ETS, ale také pro potraviny dovážené do 
EU ze zemí s nižšími normami pro politiky 
v oblasti klimatu pro zemědělské odvětví, 
nižšími normami pro politiky v oblasti 
odlesňování nebo s vyšší uhlíkovou stopou 
na kg u výrobků, jako je maso, mléčné 
výrobky a krmivo pro zvířata, ve srovnání 
s rovnocennými evropskými produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 2195
Eric Andrieu

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
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klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; domnívá 
se, že v oblasti zemědělství a potravin by 
měly být použity mechanismy uhlíkového 
vyrovnání na hranicích a další zrcadlové 
nástroje; připomíná, že přístup na 
evropský trh a jeho 450 milionů 
spotřebitelů představuje silnou páku na 
zlepšení výrobních norem našich 
obchodních partnerů; stanoví, že úspěch 
Zelené dohody bude v první řadě záviset 
na významu přezkumu evropské obchodní 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2196
Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Annie Schreijer-
Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, Michaela Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
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z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; jinak by 
provádění této strategie vedlo k 
nechtěnému přelévání výroby do zemí s 
nižšími výrobními normami; vítá, že EU 
bude usilovat o zajištění ambiciózní 
kapitoly o udržitelnosti ve všech 
dvoustranných obchodních dohodách; 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
konkurenceschopnost primárních 
producentů EU a zajistit rovné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2197
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; žádá 
Komisi, aby přijala právní předpisy 
týkající se mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích nejen pro odvětví 
ETS, ale také pro potraviny dovážené do 
EU ze zemí s nižšími normami pro politiky 
v oblasti klimatu pro zemědělské odvětví, 
nižšími normami pro politiky v oblasti 
odlesňování nebo s vyšší uhlíkovou stopou 
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na kg u výrobků, jako je maso, mléčné 
výrobky a krmivo pro zvířata, ve srovnání 
s rovnocennými evropskými produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 2198
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; důrazně vybízí Komisi, aby 
přihlížela k environmentálním dopadům 
žádostí o přípustné odchylky pro dovoz, a 
vyzývá proto Komisi, aby přezkoumala 
nařízení (ES) č. 396/2005 o maximálních 
limitech reziduí pesticidů s cílem začlenit 
rizika pro zdraví zvířat a environmentální 
rizika jako kritéria právních předpisů; 
považuje to za způsob, jak zajistit 
spravedlivé zacházení se zemědělci v EU, 
kteří se snaží chránit biologickou 
rozmanitost, a zajistit jim rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2199
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel, Anna Zalewska, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta 
Kruk
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; domnívá 
se proto, že obchodní politika EU by měla 
poskytnutí preferencí a posílení 
spolupráce se třetími zeměmi podmiňovat 
tím, že tyto země přijmou a budou 
skutečně provádět ambiciózní závazky v 
klíčových oblastech, jako jsou dobré 
životní podmínky zvířat, používání 
pesticidů a boj proti antimikrobiální 
rezistenci;

Or. pl

Pozměňovací návrh 2200
Roberta Metsola

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
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státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; 
zdůrazňuje, že životaschopné alternativy k 
dovozu ze třetích zemí vyrobené v EU 
musí být dostupné a přístupné všem 
výrobcům potravin v Unii, aby se 
zabránilo zvýšeným nákladům v případě 
uložení cel nebo v případě, že potraviny a 
krmiva již nejsou k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 2201
Benoît Lutgen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, aby zaručily rovné podmínky 
hospodářské soutěže a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vyzývá Komisi, 
aby podporovala zásadu zemědělské 
výjimky v rámci mezinárodních a 
dvoustranných obchodních pravidel, 
zejména v rámci Světové obchodní 
organizace; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
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o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2202
Chris MacManus

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, pracovních 
práv, ochrany životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat, aniž by 
destabilizovaly výrobu v rozvojových 
zemích prostřednictvím vývozu; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, aby 
všechny potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU nejen zcela splňovaly 
příslušné předpisy a normy EU, ale také 
nepřispívaly k negativním dopadům na 
životní prostředí v jiných zemích, jako je 
odlesňování Amazonie, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2203
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 26. připomíná možnost poskytnout 
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evropských potravinových systémů a 
jejich klíčovou úlohu při stanovení 
celosvětových norem bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

impulzy i na celosvětové úrovni v případě 
úspěšných inovací, které povedou ke 
zlepšeným a ekologičtějším potravinovým 
systémům v členských státech EU; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, aby 
všechny potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU zcela splňovaly příslušné 
předpisy a normy EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 2204
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, aby zajistily, aby evropská 
obchodní politika umožňovala vstup na 
náš trh pouze výrobkům, které splňují 
naše zdravotní, sociální a 
environmentální normy, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 2205
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
zemědělské a potravinářské produkty a 
krmiva, včetně surovin potřebných k jejich 
výrobě, dovážené do EU zcela splňovaly 
příslušné předpisy a normy uložené 
evropským výrobcům v souladu s předpisy 
EU, a aby poskytly rozvojovou pomoc, 
která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním, ekonomickým a 
sociálním dopadům žádostí o přípustné 
odchylky pro dovoz na evropské 
podnikatelské prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 2206
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
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podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; domnívá 
se, že evropských ekologických cílů lze 
reálně dosáhnout pouze tehdy, budou-li 
stanoveny na mezinárodní úrovni, neboť 
v opačném případě existuje riziko, že 
budou mít relativně vyšší negativní dopad 
na domácí ekonomiku EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 2207
Rob Rooken

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU zcela splňovaly příslušné 
předpisy a normy EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin a dobrých 
životních podmínek zvířat; zdůrazňuje, že 
evropské potravinářské odvětví je v tomto 
ohledu zářným příkladem a že zvýšená 
úroveň ochrany životního prostředí a 
opatření souvisejících s emisemi 
skleníkových plynů je přímou hrozbou pro 
toto klíčové odvětví;

Or. en



PE681.105v01-00 340/388 AM\1224997CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 2208
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
vysoké normy EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz; vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
probíhající obchodní dohody, které nejsou 
v souladu se normami, jež navrhuje 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“;

Or. en

Pozměňovací návrh 2209
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
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normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; vyzývá k 
tomu, aby všechny obchodní dohody EU 
obsahovaly vymahatelná ustanovení o 
závazku k Pařížské dohodě, ochraně 
přírody a biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2210
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Sophia in 't Veld, Irena Joveva, 
Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné právní 
předpisy a rovnocenné bezpečnostní 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz; 
zdůrazňuje, že pravidla EU pro 
mezinárodní obchod by neměla vést ke 
zvýšení maximálních limitů reziduí 
nebezpečných pesticidů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2211
Claude Gruffat, Benoît Biteau, Michèle Rivasi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí, sociálního a 
pracovního práva, spravedlivého obchodu 
a dobrých životních podmínek zvířat; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby všechny potravinářské 
produkty a krmiva dovážené do EU zcela 
splňovaly příslušné předpisy a normy EU, 
pod hrozbou nemožnosti vstupu na trh 
Společenství; vyzývá také k tomu, aby 
poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2212
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat vzhledem k pozici 
druhého největšího spotřebitelského trhu 
na světě ; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zajistily, že všechny potravinářské a 
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normy EU, a aby poskytly  rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

krmivové produkty dovážené do EU budou 
v plném rozsahu splňovat příslušné 
předpisy a normy EU, a aby zavedly 
ambiciózní právní rámec zavazující 
provozovatele a finanční instituce k 
provádění náležité péče minimalizující 
riziko vstupu komodit s ekosystémovým 
rizikem na trh EU, který by podpořil 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 2213
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby byly cíle „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ prováděny 
postupně, s přihlédnutím k jejich 
globálnímu sdílení, a aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. it

Pozměňovací návrh 2214
Tonino Picula
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, pracovních 
podmínek, ochrany životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat; znovu 
potvrzuje svůj závazek k plnému 
uplatňování zásad soudržnosti politik ve 
prospěch rozvoje; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2215
Stanislav Polčák

Návrh usnesení
Paragraph 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce z 
rozvojových zemí při dodržování těchto 

26. upozorňuje na roli Evropské unie 
jako světového lídra přechodu k 
nízkouhlíkovému a udržitelného 
hospodaření; připomíná globální 
odpovědnost evropských potravinových 
systémů a jejich klíčovou úlohu při 
stanovení celosvětových norem 
bezpečnosti potravin, ochrany životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby všechny potravinářské 
produkty a krmiva dovážené do EU zcela 
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norem; vítá záměr Komise přihlížet k 
environmentálním dopadům žádostí o 
přípustné odchylky pro dovoz;

splňovaly příslušné předpisy a normy EU, 
a aby poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. cs

Pozměňovací návrh 2216
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Sylwia Spurek, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, pracovních 
podmínek, ochrany životního prostředí a 
dobrých životních podmínek zvířat; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, aby 
všechny potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU zcela splňovaly příslušné 
předpisy a normy EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise zohlednit environmentální 
aspekty při posuzování žádostí o přípustné 
odchylky pro dovoz látek používaných 
jako pesticidy, které již nejsou v EU 
povoleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 2217
Esther de Lange

Návrh usnesení
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Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 2218
Dan-Ştefan Motreanu

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat zachováním 
konkurenceschopnosti evropských 
výrobců na mezinárodním trhu; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zajistily, aby 
všechny potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU zcela splňovaly příslušné 
předpisy a normy EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
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dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2219
Annie Schreijer-Pierik

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby i nadále usilovaly o proaktivní a 
pozitivní obchodní agendu a zajistily, aby 
všechny potravinářské produkty a krmiva 
dovážené do EU zcela splňovaly příslušné 
předpisy a normy EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. nl

Pozměňovací návrh 2220
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
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životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU, včetně surovin potřebných k jejich 
výrobě, zcela splňovaly příslušné předpisy, 
normy a vysoké standardy EU, a aby 
poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. it

Pozměňovací návrh 2221
Traian Băsescu

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podpořily konkurenceschopnost 
výrobců v EU na mezinárodním trhu a 
zajistily, aby všechny potravinářské 
produkty a krmiva dovážené do EU zcela 
splňovaly příslušné předpisy a normy EU, 
a aby poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2222
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Marlene Mortler

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem, a zároveň umožnily dostatečné a 
přiměřené přechodné období; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2223
Herbert Dorfmann

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení 
celosvětových norem bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 

26. připomíná globální odpovědnost a 
klíčovou úlohu evropských potravinových 
systémů při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
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norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

norem, a zároveň umožnily dostatečné a 
přiměřené přechodné období; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2224
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
zemědělské a potravinářské produkty a 
krmiva dovážené do EU, včetně surovin 
potřebných k jejich výrobě, zcela 
splňovaly příslušné předpisy a normy EU, 
a aby poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. it

Pozměňovací návrh 2225
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 26. připomíná globální odpovědnost 
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evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz v souladu 
s obchodními ustanoveními WTO;

Or. es

Pozměňovací návrh 2226
Miroslav Číž, Clara Aguilera, Monika Beňová, Robert Hajšel

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu a příspěvek ke světové 
produkci potravin při stanovení 
celosvětových norem bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2227
Emmanouil Fragkos

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU a aby se na celnicích prováděly 
účinné kontroly, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. el

Pozměňovací návrh 2228
Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU a závazné cíle vyplývající z této 
strategie, a aby poskytly rozvojovou 
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z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2229
Pernille Weiss, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz při 
respektování a dodržování pravidel WTO;

Or. en

Pozměňovací návrh 2230
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
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klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy, 
normy a vysoké sociální, environmentální 
a bezpečnostní standardy EU, a aby 
poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. it

Pozměňovací návrh 2231
Riho Terras

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU byly v souladu s pravidly WTO a 
zcela splňovaly příslušné předpisy a normy 
EU, a aby poskytly rozvojovou pomoc, 
která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2232
Kateřina Konečná

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU a závazné cíle vyplývající z této 
strategie, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2233
Ivan David, Teuvo Hakkarainen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu a příspěvek ke světové 
produkci potravin při stanovení 
celosvětových norem bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
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norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2234
Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Irena Joveva

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů o 
snižování emisí skleníkových plynů a 
jejich klíčovou úlohu při stanovení 
celosvětových norem bezpečnosti potravin, 
ochrany životního prostředí a dobrých 
životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2235
Bronis Ropė

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
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životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
výrobní a ekologické normy EU, a aby 
poskytly rozvojovou pomoc, která by 
podpořila prvovýrobce z rozvojových zemí 
při dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. lt

Pozměňovací návrh 2236
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy uplatňované v EU, a aby poskytly 
rozvojovou pomoc, která by podpořila 
prvovýrobce z rozvojových zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2237
Elsi Katainen, Adrián Vázquez Lázara, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Irène Tolleret, 
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Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby poskytly rozvojovou 
pomoc, která by podpořila prvovýrobce 
z rozvojových zemí při dodržování těchto 
norem; vítá záměr Komise přihlížet 
k environmentálním dopadům žádostí 
o přípustné odchylky pro dovoz;

26. připomíná globální odpovědnost 
evropských potravinových systémů a jejich 
klíčovou úlohu při stanovení celosvětových 
norem bezpečnosti potravin, ochrany 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, aby všechny 
potravinářské produkty a krmiva dovážené 
do EU zcela splňovaly příslušné předpisy a 
normy EU, a aby vytvářely partnerství, 
která by podpořila prvovýrobce 
z globálních partnerských zemí při 
dodržování těchto norem; vítá záměr 
Komise přihlížet k environmentálním 
dopadům žádostí o přípustné odchylky pro 
dovoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2238
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Podpora globální transformace Stanovování globálních impulzů

Or. de

Pozměňovací návrh 2239
Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Luisa Regimenti, Mara Bizzotto, 
Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Joëlle Mélin, Gilles Lebreton, 
Maxette Pirbakas

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. považuje za nezbytné zajistit, aby 
se environmentální, sociální i ekonomická 
udržitelnost stala ústředním bodem zájmu 
budoucí obchodní politiky EU a všech 
dohod o volném obchodu a aby byl 
vybudován přístup k obchodní politice se 
třetími zeměmi, který ochrání hodnotu 
úsilí vynaloženého v oblasti 
environmentální udržitelnosti evropskými 
zemědělci;

Or. it

Pozměňovací návrh 2240
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. žádá Komisi a členské státy, aby 
zastavily vývoz všech typů přípravků na 
ochranu rostlin, které jsou v EU zakázány 
z důvodů ochrany zdraví nebo životního 
prostředí, a aby zakázaly dovoz potravin 
vyrobených s těmito pesticidy, což přispěje 
k podpoře udržitelných potravinových 
systémů na celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2241
Jessica Polfjärd

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že Unie má přísná 
pravidla a postupy pro hodnocení dovozu 
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potravin a krmiv; zdůrazňuje, že je 
důležité v tomto ohledu důvěřovat 
příslušným procesům a hodnocením 
odborných orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2242
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick 
Wallace, Biljana Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. požaduje zásadní zlepšení 
posuzování dopadu všech obchodních 
dohod na udržitelnost a vyzývá k tomu, 
aby všechny obchodní dohody EU 
zahrnovaly vynutitelné, sankční doložky o 
závazku k Pařížské dohodě, „zásadu 
nesnižování úrovně“ ohledně životního 
prostředí a environmentální demokracie a 
zásady „neškodit“, přičemž skutečný 
mechanismus vymáhání práva bude 
přístupný občanské společnosti a 
občanům do kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji; doporučuje, aby byl 
do mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích zahrnut dovoz zemědělských a 
potravinářských produktů s cílem 
zohlednit emise skleníkových plynů, které 
jsou spojeny zejména s dovozem krmiv, 
což zahrnuje negativní využívání půdy a 
legální nebo nezákonné odlesňování, a 
zdůrazňuje, že by na prvním místě neměly 
být povoleny produkty, které nesplňují 
normy EU, avšak obchodní dohody by v 
každém případě měly udělovat obchodní 
preference produktům, které splňují 
normy v oblasti dobrých životních 
podmínek zvířat, přinejmenším 
rovnocenné těm, které se uplatňují v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2243
Biljana Borzan, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Eric Andrieu, Jytte 
Guteland, César Luena, Javi López, Nicolás González Casares, Milan Brglez, Sándor 
Rónai, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Anja 
Hazekamp, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že přibližně 80 % 
celkového odlesňování je způsobeno 
rozšiřováním půdy využívané pro 
zemědělství1a; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že sdělení Komise o posílení 
opatření EU na ochranu a obnovu 
světových lesů z července 2019 uznává, že 
poptávka Unie po produktech, jako je 
palmový olej, maso, sója, kakao, kukuřice, 
dřevo, kaučuk, a to i ve formě 
zpracovaných produktů nebo služeb, je 
velkou hnací silou pro odlesňování, 
znehodnocování lesů, ničení ekosystémů a 
souvisejícího porušování lidských práv na 
celém světě a představuje přibližně 10 % 
celosvětového podílu odlesňování na 
celkové konečné spotřebě1b; dále 
konstatuje, že k celosvětovému 
odlesňování přispívá také spotřeba jiných 
komodit v EU, jako jsou bavlna, káva, 
cukrová třtina, řepka a krevety chované v 
mangrovech;
_________________
1a FAO. 2016. Stav světových lesů v roce 
2016. Lesy a zemědělství: výzvy a 
příležitosti týkající se využívání půdy. Řím. 
http://www.fao.org/3/a-i5588e.pdf
1b Evropská komise, 2013. Dopad spotřeby 
EU na odlesňování: komplexní analýza 
dopadu spotřeby EU na odlesňování. 
Závěrečná zpráva. Studie financovaná 
Evropskou komisí a provedená organizací 
VITO, Mezinárodním institutem pro 
analýzu aplikovaných systémů, HIVA-
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en 
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Samenleving a Mezinárodní unií pro 
ochranu přírody NL.

Or. en

Pozměňovací návrh 2244
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že dohody o volném 
obchodu by nikdy neměly vystavovat 
zemědělství a potravinářské odvětví EU 
nekalé konkurenci, která má negativní 
dopad na pracovní podmínky a 
zaměstnanost; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit soudržnost mezi ambiciózními 
environmentálními cíli Zelené dohody EU 
a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a možnými důsledky dohod o volném 
obchodu; připomíná, že dodržování 
pracovních práv by mělo být základním 
prvkem všech obchodních a investičních 
dohod, včetně případného pozastavení 
dohody v případě trvalého porušování; 
připomíná, že ratifikace a provádění osmi 
základních pracovních norem MOP a 
dodržování aktuálních úmluv MOP by 
měly být předpokladem pro zahájení 
obchodních jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 2245
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že dohody o volném 
obchodu by nikdy neměly vystavovat 
zemědělství a potravinářské odvětví EU 
nekalé konkurenci, která má negativní 
dopad na pracovní podmínky a 
zaměstnanost a podporuje sociální 
dumping; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost mezi ambiciózními 
environmentálními cíli Zelené dohody EU 
a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
a možnými důsledky dohod o volném 
obchodu; připomíná, že dodržování 
pracovních práv by mělo být základním 
prvkem všech obchodních a investičních 
dohod, včetně případného pozastavení 
dohody v případě trvalého porušování; 
připomíná, že jakákoli dvoustranná 
dohoda by měla počítat s ratifikací a 
prováděním osmi základních pracovních 
norem MOP;

Or. en

Pozměňovací návrh 2246
Mick Wallace, Clare Daly, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. s velkým zármutkem připomíná 
požáry amazonského deštného pralesa v 
roce 2019, a je přesvědčen, že základní 
příčina těchto požárů je spojena s 
evropskými potravinovými systémy; 
opakuje, že produkce geneticky 
modifikovaných organismů je klíčovou 
hnací silou odlesňování, zejména v 
Brazílii a Argentině, a znovu opakuje své 
přesvědčení, že dovoz geneticky 
modifikovaných organismů do Unie by 
měl být ukončen; opakuje, že spotřeba 
masa, a to i v rámci Unie, přispívá k 
odlesňování mimo Unii tím, že zvyšuje 
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poptávku po levných geneticky 
modifikovaných krmivech, zejména 
dovozu geneticky modifikované sóji; 
vyzývá Komisi, aby rychle přijala výzvu 
Parlamentu k vytvoření právního rámce 
EU pro zastavení a odvrácení globálního 
odlesňování poháněného EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2247
Michal Wiezik

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná záměr snížit ambice 
regulačního rámce EU s cílem usnadnit 
obchod; zdůrazňuje zvláštní případy, kdy 
žadatelé uvedli, že povolená použití 
příslušných látek u těchto plodin v těchto 
zemích vede k tomu, že rezidua přesahují 
maximální limity reziduí uvedené v 
nařízení (ES) č. 396/2005 a že tyto zvýšené 
hodnoty maximálních limitů reziduí jsou 
nezbytné, aby se zabránilo vzniku 
překážek obchodu pro dovoz těchto 
plodin; staví se proti takovému ohýbání 
norem EU; vyjadřuje znepokojení nad 
tím, že dohoda mezi EU a Spojeným 
královstvím bude zřejmě zakládat dovozní 
pravidla na rizikovém kritériu, nikoli na 
stejných přesných standardech;

Or. en

Pozměňovací návrh 2248
Jérémy Decerle, Pascal Canfin, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vzhledem k tomu, že při přechodu 
k udržitelnějším a odolnějším zemědělsko-
potravinářským systémům je třeba 
zohlednit obchod, vyzývá Komisi, aby do 
svého přezkumu obchodní politiky EU 
začlenila cíle v oblasti udržitelnosti a 
zajišťování potravin v rámci F2F; v 
souvislosti s tímto přezkumem vyzývá 
Komisi, aby vytvořila zvláštní rámec pro 
zemědělsko-potravinářské produkty v 
obchodních vztazích s cílem zajistit naši 
potravinovou soběstačnost a bezpečnost a 
chránila a prosazovala udržitelné 
zemědělsko-potravinářské normy EU a 
režimy jakosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2249
Hilde Vautmans, Alin Mituța, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi 
Katainen

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi udržitelného 
růstu; aby byl zajištěn globální přechod k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly by tyto dohody navíc stanovit 
Pařížskou dohodu o změně klimatu a 
soulad s ní za zásadní a závazné prvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2250
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Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Annie 
Schreijer-Pierik, Marlene Mortler, Alexander Bernhuber, Anne Sander, Michaela 
Šojdrová

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi udržitelného 
růstu; aby byl zajištěn globální přechod k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly by tyto dohody navíc stanovit 
Pařížskou dohodu o změně klimatu a 
soulad s ní za zásadní a závazné prvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2251
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi udržitelného 
růstu; aby byl zajištěn globální přechod k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly by tyto dohody navíc stanovit 
Pařížskou dohodu o změně klimatu a 
soulad s ní za zásadní a závazné prvky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2252
Pietro Fiocchi

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi udržitelného 
růstu; aby byl zajištěn globální přechod k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly by tyto dohody navíc stanovit 
Pařížskou dohodu o změně klimatu a 
soulad s ní za zásadní a závazné prvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2253
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; musí být rovněž 
zaručeny mezinárodní normy, které jsou v 
souladu s evropskými environmentálními 
a klimatickými ambicemi udržitelného 
růstu; aby byl zajištěn globální přechod k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly by tyto dohody navíc stanovit 
Pařížskou dohodu o změně klimatu a 
soulad s ní za zásadní a závazné prvky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2254
Tonino Picula

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. uznává úlohu režimů jakosti EU 
pro zeměpisná označení v EU, jako jsou 
chráněná označení původu, chráněná 
zeměpisná označení (CHZO), zeměpisná 
označení lihovin a aromatizovaných vín 
(GI) a označení zaručené tradiční 
speciality (ZTS), což jsou vynikající 
příklady norem kvality EU v zemědělství; 
znovu připomíná svou důležitou úlohu v 
obchodu mezi EU a třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 2255
Hermann Tertsch, Mazaly Aguilar

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. uznává potřebu podporovat 
vzájemnost a zásadu preferenční zásady 
Společenství; varuje před pokrytectvím 
zvyšujících se environmentálních 
standardů v Evropské unii, zatímco 
současně je prostřednictvím obchodních 
dohod usnadňován dovoz zemědělsko-
potravinářských produktů, které jsou 
daleko od základních evropských 
standardů produkce a kvality, pokud jde o 
dobré životní podmínky zvířat nebo 
přípravky na ochranu rostlin;

Or. es
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Pozměňovací návrh 2256
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že strategie nesmí vést 
ke snížení evropské produkce ve prospěch 
produkce ze třetích zemí s větším dopadem 
na životní prostředí a klima; v této 
souvislosti připomíná, že je proto 
nezbytné, aby se na zemědělsko-
potravinářské výrobky ze třetích zemí 
vztahovaly stejné požadavky, aby se 
zabránilo jakémukoli narušení 
hospodářské soutěže na úkor našich 
výrobců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2257
Delara Burkhardt, Mohammed Chahim

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby bezodkladně 
předložila návrh právního rámce EU 
založeného na povinné náležité péči, který 
zajistí udržitelné hodnotové řetězce a 
investice, které nebudou mít nepříznivé 
dopady na životní prostředí, včetně 
odlesňování, znehodnocování lesů, 
přeměny a znehodnocování ekosystémů a 
nepříznivých dopadů na lidská práva a 
správu věcí veřejných;

Or. en

Pozměňovací návrh 2258
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton
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Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že nástroje strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“ by mohly 
být pro evropský trh ziskové pouze tehdy, 
pokud by environmentální a sociální 
udržitelnost a místní spotřeba byly 
ústředním prvkem obchodní politiky EU 
namísto dohody o volném obchodu se 
třetími zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2259
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Sara Matthieu, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
výrobci ze zemí mimo EU, kteří vyvážejí 
do EU, často vyrábějí za výrazně nižších 
zdravotních a environmentálních norem; 
je přesvědčen, že to oslabuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž a rovné podmínky 
pro výrobce z EU i ze zemí mimo EU a 
ohrožuje dosažení globálních cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2260
João Ferreira

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)



AM\1224997CS.docx 371/388 PE681.105v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná obecný požadavek na 
evropskou obchodní politiku, zejména 
pokud jde o dopad obchodních dohod, na 
zajištění udržitelnosti potravinových 
systémů a na potřebu, aby tyto systémy 
prošly individuálním a kumulativním 
posouzením jejich dopadu na Evropu i na 
třetí země;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2261
Alin Mituța, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vybízí Komisi a členské státy, aby 
ve svém budoucím vnitrostátním 
strategickém plánu vypracovaly 
ekologické režimy a další nástroje, které 
pomohou zachovat lesy, jež jsou začleněny 
do zemědělské krajiny, podpořit 
zalesňování, opětovné zalesňování a tam, 
kde je to možné, podporovat agrolesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2262
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 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá výslovný odkaz na riziko 
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asymetrie mezi novými požadavky na 
evropské výrobce a požadavky na 
dovážené výrobky a znovu vyzývá 
Evropskou komisi, aby při vyjednávání 
dohod se třetími zeměmi požadovala 
účinnou reciprocitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2263
Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Asger Christensen, Nicolae Ştefănuță, Martin 
Hojsík

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. znovu vyzývá Komisi, aby zajistila 
vymahatelnost kapitoly o obchodu a 
udržitelném rozvoji v rámci našich dohod 
o volném obchodu; domnívá se, že toho by 
mělo být dosaženo začleněním 
přiměřených a progresivních sankčních 
ustanovení do kapitol o obchodu a 
udržitelném rozvoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 2264
Alessandra Moretti, Paolo De Castro, Simona Bonafè, Brando Benifei, Pina Picierno

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. považuje za nezbytné konkretizovat 
cíl strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, aby se environmentální a 
sociální udržitelnost stala ústředním 
prvkem budoucí obchodní politiky EU a 
všech dvoustranných obchodních dohod;

Or. it
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Pozměňovací návrh 2265
Daniela Rondinelli, Dino Giarrusso

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. považuje za nezbytné konkretizovat 
cíl strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, aby se environmentální a 
sociální udržitelnost stala ústředním 
prvkem budoucí obchodní politiky EU a 
všech dvoustranných obchodních dohod;

Or. it

Pozměňovací návrh 2266
Maria Noichl, Jytte Guteland, Manuel Bompard, Pascal Durand, Francisco Guerreiro, 
Michal Wiezik, Chrysoula Zacharopoulou, Martin Hojsík, Eleonora Evi

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vítá závazek EU usilovat o rozvoj 
zelených aliancí o udržitelných 
potravinových systémech se všemi 
partnery na dvoustranných, regionálních 
a mnohostranných fórech; připomíná, že 
udržitelné potravinové systémy jsou 
spojeny s lepšími životními podmínkami 
zvířat;

Or. en

Pozměňovací návrh 2267
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, 
Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby objasnila, jak 
zamýšlí zabránit tomu, aby dovoz 
zemědělských produktů ošetřených 
účinnými látkami, které jsou v Evropské 
unii zakázány, poškozoval zdraví 
evropských spotřebitelů;

Or. it

Pozměňovací návrh 2268
Fulvio Martusciello

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby objasnila, jak 
zamýšlí zabránit tomu, aby dovoz 
zemědělských produktů ošetřených 
účinnými látkami, které jsou v Evropské 
unii zakázány, poškozoval zdraví 
evropských spotřebitelů.

Or. it

Pozměňovací návrh 2269
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby odblokovala 
obchodní dohodu se zemědělsko-
potravinářskými produkty se Spojenými 
státy americkými vzhledem k tomu, že 
americký trh je největším ekologickým 
trhem na světě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2270
Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Marlene Mortler, Simone Schmiedtbauer, 
Agnès Evren, Christine Schneider

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že všechny 
mezinárodní obchodní dohody musí 
splňovat požadavky stanovené touto 
strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 2271
Manuela Ripa

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. doporučuje, aby obchodní dohody 
poskytovaly pouze další obchodní 
preference pro živočišné produkty pouze 
pod podmínkou, že budou dodržovat 
všechny příslušné normy EU v oblasti 
dobrých životních podmínek zvířat, včetně 
norem, které se v současnosti nevztahují 
na dovážené produkty („podmíněná 
liberalizace“); doporučuje, aby obchodní 
dohody vyčlenily dostatečné zdroje na 
provádění ustanovení o spolupráci v 
oblasti dobrých životních podmínek zvířat 
a aby do kapitol „Obchod a udržitelný 
rozvoj“ zahrnuly článek o „udržitelném 
zemědělství“; tato ustanovení by měla 
jasně stanovit, že dobré životní podmínky 
zvířat jsou spojeny s udržitelným 
zemědělstvím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2272
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Marc Tarabella, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Jytte Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás 
González Casares

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. domnívá se, že obchod a 
mezinárodní spolupráce jsou důležitými 
nástroji ke konsolidaci vyšších standardů 
udržitelnosti, zejména pokud jde o odvětví 
spojená se zemědělstvím, lesy a s nimi 
souvisejícími hodnotovými řetězci; 
zdůrazňuje, že obchodní a investiční 
dohody Unie by měly obsahovat závazné a 
vymahatelné kapitoly o udržitelném 
rozvoji, které plně respektují mezinárodní 
závazky, zejména Pařížskou dohodu a 
Agendu pro udržitelný rozvoj 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 2273
Eugenia Rodríguez Palop, Luke Ming Flanagan, Chris MacManus, Manuel Bompard, 
Anja Hazekamp
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. připomíná, že dohody o volném 
obchodu by měly podporovat širokou 
škálu základních práv, právo na 
přiměřené, výživné a bezpečné potraviny, 
právo na potravinové zabezpečení a 
potravinovou soběstačnost, právo na 
bezpečné pracovní a životní prostředí, 
právo na ochranu živobytí a řadu 
demokratických práv, včetně práv 
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pracovníků a jejich odborových svazů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2274
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vybízí Evropskou komisi, aby do 
své případné iniciativy v oblasti obchodu a 
klimatu ve Světové obchodní organizaci 
(WTO) a do dalších iniciativ při přípravě 
12. ministerské konference WTO začlenila 
reformu systému klasifikace zboží tak, aby 
mohla rozlišovat výrobky podle emisí, 
které se uvolňují při jejich výrobě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2275
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vybízí Komisi, aby do své případné 
iniciativy v oblasti obchodu a klimatu ve 
Světové obchodní organizaci (WTO) a do 
dalších iniciativ při přípravě 12. 
ministerské konference WTO začlenila 
reformu umožňující diferenciaci výrobků 
podle emisí, které vznikají při jejich 
výrobě;

Or. en



PE681.105v01-00 378/388 AM\1224997CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 2276
Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. připomíná, že Komise musí ve 
svých rozhodnutích v přenesené 
pravomoci zohlednit dodržování dobrých 
životních podmínek zvířat, podmínek 
chovu a porážky ze strany třetích zemí, ale 
také podmínky pracovníků a dodržování 
lidských práv, zejména pokud se tato 
rozhodnutí týkají produktů dovážených do 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2277
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Eleonora Evi, Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. trvá na tom, že je nezbytné 
přijmout právní předpisy týkající se 
povinné horizontální náležité péče na 
úrovni EU v celém dodavatelském řetězci 
pro unijní a zahraniční společnosti 
působící v rámci jednotného trhu, aby 
bylo možné dosáhnout cílů udržitelného 
rozvoje, podpořit řádnou správu věcí 
veřejných, zvýšit sledovatelnost a 
odpovědnost v globálních dodavatelských 
řetězcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 2278
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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 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily kontrolní mechanismy jak na 
místě původu, tak na hranicích, v oblasti 
obchodu se třetími zeměmi s cílem chránit 
zdraví zvířat a rostlin v rámci evropského 
zemědělství a zabránit zavlečení škůdců a 
chorob ze zemí mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2279
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. je nutné konkretizovat cíl strategie 
„od zemědělce ke spotřebiteli“, aby se 
environmentální a sociální udržitelnost 
stala středem budoucí obchodní politiky 
EU a všech dvoustranných obchodních 
dohod;

Or. it

Pozměňovací návrh 2280
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že k provádění 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
bude muset být environmentální, sociální 
a ekonomická udržitelnost středem 
budoucí obchodní politiky EU a jakékoli 
dvoustranné obchodní dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2281
Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. zdůrazňuje, že dohodu mezi EU a 
sdružením Mercosur nelze ratifikovat ve 
stávající podobě, neboť mimo jiné 
nezajišťuje ochranu biologické 
rozmanitosti, zejména v Amazonii, a 
neposkytuje ani záruky, pokud jde o 
zemědělské normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 2282
Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza, Raffaele Stancanelli, Raffaele Fitto

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. připomíná, že obchodní dohody 
musí zajistit, aby se zúčastněné strany 
aktivně podílely na prosazování zásad 
udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit mezinárodní standardy v 
souladu s evropskými ambicemi v oblasti 
životního prostředí a klimatu pro 
udržitelný růst; tyto dohody by navíc pro 
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zajištění globálního přechodu k 
udržitelným potravinovým systémům, 
měly považovat dodržování Pařížské 
dohody o změně klimatu za zásadní a 
závazný prvek; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit konkurenceschopnost evropského 
zemědělství, vyhnout se zvýšení výrobních 
nákladů, které by nesli spotřebitelé, a 
upřednostňovat nákup produktů 
dovážených ze zemí mimo EU za 
výhodnější ceny;

Or. it

Pozměňovací návrh 2283
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Anna Deparnay-Grunenberg, Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vítá oznámení Komise o 
„opatřeních, jež mají zabránit nebo 
minimalizovat uvádění produktů 
spojených s odlesňováním nebo 
znehodnocováním lesů na trh EU“, která 
má předložit Komise do června 2021; trvá 
na tom, že je třeba vypracovat přísné 
právní předpisy, zejména pokud jde o 
dovoz potravinářských produktů, jako je 
sója, palmový olej, kukuřice, hovězí maso 
a kakao, s cílem zajistit, aby nedocházelo 
k odlesňování a porušování lidských práv; 
v mezidobí opakuje svou výzvu k 
pozastavení dovozu geneticky 
modifikovaných sójových bobů z těchto 
zemí, dokud nebude možné zaručit 
udržitelnou produkci, a to s ohledem na 
naléhavost zastavení stále rychlejšího 
odlesňování v Brazílii a Argentině;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2284
Biljana Borzan, Anja Hazekamp, Marc Tarabella, Sara Cerdas, Eric Andrieu, Jytte 
Guteland, César Luena, Clara Aguilera, Javi López, Nicolás González Casares, Milan 
Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, Günther Sidl, Monika 
Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. v souvislosti se zásadou 
„neškodit“, jak je zdůrazněna ve sdělení o 
Zelené dohodě pro Evropu, doporučuje, 
aby Komise lépe a pravidelně posuzovala 
dopad stávajících obchodních a 
investičních dohod na odlesňování, 
znehodnocování lesů a ekosystémů, 
zabírání půdy a lidská práva a zajistila, že 
do kapitol o obchodu a udržitelném 
rozvoji všech dohod o volném obchodu a 
investicích budou zahrnuta ambicióznější 
závazná a vymahatelná ustanovení o 
ochraně lesů a ekosystémů, biologické 
rozmanitosti, ukončení zabírání půdy a 
udržitelném lesním hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 2285
Pascal Canfin, Jérémy Decerle

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. zdůrazňuje, že dohodu mezi EU a 
sdružením Mercosur nelze ratifikovat ve 
stávající podobě, neboť mimo jiné 
nezajišťuje ochranu biologické 
rozmanitosti, zejména v Amazonii, a 
neposkytuje ani záruky, pokud jde o 
zemědělské normy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 2286
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Tilly Metz, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. vyzývá k začlenění soudržnosti 
politik ve prospěch udržitelného rozvoje 
do obchodních a investičních politik a ke 
sledování negativních dopadů vývozu 
potravin z EU na drobné potravinářské a 
zemědělské výrobce ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 2287
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Michèle Rivasi, Eleonora Evi, Sara Matthieu, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. připomíná Komisi, že v procesu 
povolování geneticky modifikovaných 
organismů určených k použití jako 
potraviny a krmiva by měly být 
zohledněny dopady na životní prostředí v 
rámci EU i mimo ni; vítá závazek Komise 
prosazovat celosvětové postupné 
ukončování používání pesticidů v EU a 
její oznámení s cílem zajistit, aby 
nebezpečné chemické látky zakázané v 
Evropské unii nebyly vyráběny pro 
vývoz1a, a to i pomocí změny příslušných 
právních předpisů v případě potřeby; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby tento slib co 
nejdříve splnila, zejména pokud jde o 
pesticidy; naléhavě vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem co nejdříve předložila 
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legislativní návrh; vítá oznámení Komise 
o přezkumu tolerance pro dovoz látek, 
které splňují tzv. „konečná kritéria“, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby prováděla 
politiku nulové tolerance vůči reziduím 
těchto látek;
_________________
1a Sdělení Komise ze dne 14. října 2020 o 
strategii pro udržitelnost chemických látek 
(COM/2020/667 final)

Or. en

Pozměňovací návrh 2288
Biljana Borzan, Milan Brglez, Sándor Rónai, Łukasz Kohut, Mohammed Chahim, 
Günther Sidl, Monika Beňová, Maria Noichl, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Sara 
Cerdas, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Jytte Guteland, Clara Aguilera, Inese 
Vaidere, Marc Tarabella

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. se znepokojením konstatuje, že i 
přes zákaz v EU evropské společnosti i 
nadále vyrábějí a prodávají pesticidy do 
třetích zemí s méně přísnými právními 
předpisy v oblasti lidského zdraví a 
ochrany životního prostředí; vyzývá 
Komisi, aby zastavila výrobu a vývoz 
zakázaných pesticidů do třetích zemí, z 
nichž některé mohou být odhaleny v 
potravinách prodávaných zpět na trh EU, 
a aby zajistila, že dovážené a vyvážené 
chemické látky a výrobky obsahující tyto 
látky budou splňovat stejné normy jako ty, 
které se vztahují na chemické látky a 
produkty vyráběné a používané v Unii, s 
cílem zajistit rovné podmínky pro výrobce 
z EU a ze zemí mimo EU;

Or. en



AM\1224997CS.docx 385/388 PE681.105v01-00

CS

Pozměňovací návrh 2289
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro, Sylwia Spurek

Návrh usnesení
Bod 26 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26d. vyzývá Komisi, aby kriticky 
přehodnotila všechny současné obchodní 
dohody a všechny obchodní dohody, o 
nichž se v současné době jedná, pokud jde 
o jejich dopady na zdraví a životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2290
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Biljana 
Borzan, Maria Noichl, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 26 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26e. velmi vítá záměr Komise jít 
příkladem a v souladu s mezinárodními 
závazky zajistit, aby nebezpečné chemické 
látky, včetně pesticidů, nebyly v EU 
vyráběny pro vývoz, a to i změnou 
příslušných právních předpisů v případě 
potřeby; vyzývá Komisi, aby tuto zásadu 
uplatňovala i v dalších příslušných 
oblastech a zajistila, aby se systémy 
živočišné výroby a produkty, které nejsou 
povoleny v EU, tj. neobohacené klecové 
systémy, nevyráběly a byl zakázán jejich 
vývoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 2291
Tilly Metz, Sarah Wiener
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za skupinu Verts/ALE
Sara Matthieu, Anja Hazekamp

Návrh usnesení
Bod 26 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26e. vyjadřuje politování nad tím, že 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
neřeší nesrovnalosti mezi cíli uvedenými v 
této strategii a obchodními dohodami, 
které EU v současnosti vyjednala; vyzývá 
k tomu, aby obchodní dohody byly 
přeorientovány, spíše než aby bránily 
přechodu na udržitelnější potravinové 
systémy; žádá Komisi, aby používala 
obchodní politiku ve prospěch dobrých 
životních podmínek obyvatel i přírodního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2292
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 26 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26f. se znepokojením konstatuje, že 
několik auditů provedených GŘ Sante a 
podrobných šetření nevládních organizací 
uvádí, že není zajištěna plná 
sledovatelnost živých koní z Argentiny 
určených pro trh v Evropské unii, což 
zahrnuje rizika pro bezpečnost potravin, a 
že jsou ohroženy dobré životní podmínky 
zvířat; vyzývá Komisi, aby pozastavila 
dovoz koňského masa ze zemí, kde nejsou 
dodržovány platné požadavky EU týkající 
se sledovatelnosti a dobrých životních 
podmínek zvířat;
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Or. en

Pozměňovací návrh 2293
Tilly Metz, Sarah Wiener
za skupinu Verts/ALE
Benoît Biteau, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Anja Hazekamp, Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 26 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26f. domnívá se, že některá ze 
stávajících pravidel WTO jsou překážkou 
podpory ekologické transformace, 
zdůrazňuje, že nekalá hospodářská soutěž 
ze strany třetích zemí s méně přísnými 
environmentálními a sociálními normami 
je hlavní překážkou pro to, aby zemědělci 
přijímali nová ekologická opatření, vyzývá 
Komisi, aby se aktivně zapojila do reformy 
pravidel WTO s cílem lépe plnit cíle 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2294
Anja Hazekamp, Malin Björk, Manuel Bompard, Silvia Modig, Mick Wallace, Maria 
Noichl, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro

Návrh usnesení
Bod 26 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26g. připomíná, že strukturální pokusy 
se zvířaty, které nejsou nezbytné, by 
neměly mít v potravinovém řetězci žádné 
místo, neboť směrnice 2010/63/EU 
stanoví nahrazení a omezení používání 
zvířat k postupům; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby ukončily dovoz a 
domácí produkci Pregnant Mare Serum 
Gonadotropinu (PMSG), který je 
získávána z krve březích kobyl, které jsou 
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systematicky oplodňovány a vystaveny 
odběrům krve, což zahrnuje otázky zdraví 
a dobrých životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 2295
Sylvia Limmer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě, Komisi a 
vládám a parlamentům členských států.

27. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě, Komisi a 
vládám a parlamentům členských států EU.

Or. de


