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Pozměňovací návrh 1
Renate Sommer

Návrh usnesení
Název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o bílé knize týkající se zdravotních 
problémů souvisejících s výživou, 
nadváhou a obezitou

o bílé knize týkající se zdravotních 
problémů souvisejících s výživou, 
nadváhou, obezitou, špatnou výživou a 
podvýživou

Or. de

Pozměňovací návrh 2
John Bowis

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ve složení pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotřebitele ze dne 5. a 
6. prosince 2007 o Zavádění strategie EU 
týkající se zdravotních problémů 
souvisejících s výživou, nadváhou 
a obezitou,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady ve složení pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a 
ochranu spotřebitele ze dne 
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6. prosince 2007 o strategii pro Evropu 
týkající se výživy, nadváhy a obezity,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
John Bowis

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zelenou knihu o městské 
mobilitě (KOM(2007)0551),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Avril Doyle

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zelenou knihu o městské 
mobilitě (KOM(2007)0551),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
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nemocnosti v Evropě, úmrtnosti a nemocnosti v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nadváha, obezita 
a nemoci související se stravou nabývají 
rozměrů epidemie a rozhodující měrou 
přispívají k hlavním příčinám úmrtnosti 
a nemocnosti v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nadváha, obezita 
a nemoci související se stravou nabývají 
rozměrů epidemie a rozhodující měrou 
přispívají k hlavním příčinám nemocnosti 
v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
jsou stále častější a rozhodující měrou 
přispívají k hlavním příčinám nemocnosti 
v Evropě,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
úmrtnosti a nemocnosti v Evropě,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita, 
ale také špatná výživa a podvýživa
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě,

Or. de
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Pozměňovací návrh 12
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že nadváha a obezita 
nabývají rozměrů epidemie a rozhodující 
měrou přispívají k hlavním příčinám 
nemocnosti v Evropě, 

Netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že nadváha/obezita 
jsou spolu s kouřením, dyslipidémií, 
hypertenzí, diabetem, špatnou výživou, 
sedavým způsobem života, stresem 
a znečištěním ovzduší odpovědné za více 
než 92 % celkového rizika 
kardiovaskulárních chorob a jsou hlavní 
příčinou úmrtí v Evropě (každoročně 1,9 
milionů úmrtí v EU-25,

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že obezitou trpí více C. vzhledem k tomu, že obezitou trpí více 
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než 3 miliony dětí a nadváhou téměř 22 
milionů dětí, přičemž uvedená čísla rychle 
narůstají,

než 5 milionů dětí a nadváhou téměř 22 
milionů dětí, přičemž uvedená čísla rychle 
narůstají, takže do roku 2010 bude podle 
předpovědí nadváhou nebo obezitou trpět 
dalších 1,3 milionu dětí ročně,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nemoci spojené 
s obezitou a nadváhou podle odhadů 
spotřebují v celé Evropě 6 % vládních 
výdajů na zdravotní péči; vzhledem 
k tomu, že nepřímé náklady těchto 
podmínek jsou například vzhledem ke 
snížené produktivitě a nemocenské 
dovolené podstatně vyšší,

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že abdominální 
obezita je vědecky uznávána jako jedna 
z hlavních příčin několika nemocí 
souvisejících s hmotností, jako jsou 
kardiovaskulární choroby a diabetes 2. 
typu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že stravovací 
návyky vytvořené v dětství často 
přetrvávají do dospělosti a že výzkumy 
ukázaly, že děti trpící obezitou mají větší 
sklony k obezitě v dospělosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že akční rádius dětí 
v okolí bydliště výrazně poklesl, neboť 
každodenní cesty jsou stále méně často 
absolvovány pěšky nebo na kole 
a dostupné možnosti pohybu platí často za 
neatraktivní, popř. nejsou jako takové 
uznávány.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že evropští občané D. vzhledem k tomu, že evropští občané 
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žijí v prostředí přispívajícím k obezitě, kde 
riziko obezity zvyšují příjem potravin 
s vysokým obsahem energie a sedavý 
způsob života,

žijí v prostředí přispívajícím k obezitě, kde 
riziko obezity zvyšuje sedavý způsob 
života,

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že evropští občané 
žijí v prostředí přispívajícím k obezitě, kde 
riziko obezity zvyšují příjem potravin 
s vysokým obsahem energie a sedavý 
způsob života,

D. vzhledem k tomu, že evropští občané 
a zejména děti žijí v prostředí 
přispívajícím k obezitě, kde riziko obezity 
zvyšují příjem potravin s vysokým 
obsahem energie a sedavý způsob života, 
a vzhledem ke stávajícímu významnému 
výskytu nemocí souvisejících s potravou, 
ať fyzických či psychických, které 
postihují zejména mladší část 
obyvatelstva,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že chudá strava je 
hlavním rizikovým faktorem pro jiné 
nemoci související se stravou, které jsou 
hlavní příčinou úmrtí v EU, včetně 
koronárního srdečního onemocnění, 
rakoviny, diabetu a mozkové příhody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že chudá strava je 
hlavním rizikovým faktorem pro jiné 
nemoci související se stravou, které jsou 
hlavní příčinou úmrtí v EU, včetně 
koronárního srdečního onemocnění, 
rakoviny a mozkové příhody;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že zpráva WHO 
z roku 2005 o zdraví v Evropě analyticky 
ukazuje, že mnoho úmrtí a nemocí je 
způsobeno sedmi hlavními rizikovými 
faktory, z nichž šest (hypertenze, 
cholesterol, body mass index, 
nedostatečná konzumace ovoce 
a zeleniny, nedostatečná fyzická aktivita 
a nepřiměřeně vysoká konzumace 
alkoholu) souvisí se stravou a tělesnou 
aktivitou, a vzhledem k tomu, že je k těmto 
zdravotním faktorům nutno přistupovat 
souběžně ve snaze zabránit významnému 
počtu úmrtí a nemocí, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 
stráví více než pět hodin denně sezením,

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu ve spojení s vyváženou stravou
a se znepokojením konstatuje, že každý 
třetí Evropan ve svém volném čase nikdy 
necvičí, zatímco průměrný Evropan stráví 
více než pět hodin denně sezením, a že 
strava mnoha Evropanů není vyvážená,

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 
stráví více než pět hodin denně sezením,

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a konzumaci zdravé vyvážené 
stravy a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 
stráví více než pět hodin denně sezením,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 
stráví více než pět hodin denně sezením,

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a zdravější stravu a se 
znepokojením konstatuje, že každý třetí 
Evropan ve svém volném čase nikdy 
necvičí, zatímco průměrný Evropan stráví 
více než pět hodin denně sezením,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Péter Olajos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 
stráví více než pět hodin denně sezením,

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje vhodnou 
stravu a fyzickou aktivitu a se 
znepokojením konstatuje, že každý třetí 
Evropan ve svém volném čase nikdy 
necvičí, zatímco průměrný Evropan stráví 
více než pět hodin denně sezením,

Or. hu

Pozměňovací návrh 28
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že za primární 
prevenci nadváhy považuje fyzickou 
aktivitu a se znepokojením konstatuje, že 
každý třetí Evropan ve svém volném čase 
nikdy necvičí, zatímco průměrný Evropan 

vzhledem k tomu, že za primární prevenci 
nadváhy považuje fyzickou aktivitu 
a s vědomím toho, že každý třetí Evropan 
ve svém volném čase nikdy necvičí, 
zatímco průměrný Evropan stráví více než 
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stráví více než pět hodin denně sezením, pět hodin denně sezením,

Or. de

Pozměňovací návrh 29
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že abdominální 
obezita je v současnosti odborníky široce 
uznávána za nejběžnější příčinu 
kardiometabolických abnormalit, jež 
zvyšují riziko kardiovaskulárních chorob 
a diabetu 2. typu,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že změny chování 
lze dosáhnout pouze pomocí znalostí 
o souvislostech zdravé stravy a pohybu,

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Horst Schnellhardt

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

Ea. vzhledem k tomu, že počet hodin 
sportu v posledním desetiletí klesl jak na 
základních, tak na středních školách, a že 
se v oblasti sportovních zařízení a stavu 
vybavení ukazují mezi členskými státy 
velké rozdíly,

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že zdravá strava 
musí být považována za stravu, jejíž 
kvalitativní a množstevní vlastnosti jsou 
zaměřené na individuální potřeby a která 
vždy dodržuje stravovací zásady, 

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že strava musí 
obsahovat tyto kategorie kritérií, kterým je 
nutné přiznat „hodnotu pro zdraví“: (1) 
výživová a energetická hodnota (nutriční 
hodnota), (2) zdravotní a toxikologická 
kritéria (bezpečnost potravin), (3) přírodní 
vlastnosti potravin 
(„estetické/chuťové“ a „zažívací“ kvality) 
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a (4) ekologická povaha produkce 
potravin (udržitelné zemědělství),

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým 
způsobem uplatňovaným ve všech 
oblastech vládních politik a na různých 
úrovních, zvláště na vnitrostátní a místní 
úrovni,

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým 
způsobem s vědomím mezí politických 
řešení,

Or. sv

Pozměňovací návrh 35
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým 
způsobem uplatňovaným ve všech 
oblastech vládních politik a na různých 
úrovních, zvláště na vnitrostátní a místní 
úrovni,

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě a špatné výživě a podvýživě je 
zapotřebí bojovat holistickým způsobem 
uplatňovaným ve všech oblastech vládních 
politik a na různých úrovních, zvláště na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni,

Or. de
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Pozměňovací návrh 36
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým 
způsobem uplatňovaným ve všech 
oblastech vládních politik a na různých 
úrovních, zvláště na vnitrostátní a místní 
úrovni,

G. vzhledem k tomu, že proti nadváze 
a obezitě je zapotřebí bojovat holistickým 
způsobem uplatňovaným ve všech 
oblastech vládních politik a na různých 
úrovních, zvláště na vnitrostátní a místní 
úrovni, a to za přísného zachování 
subsidiarity,

Or. de

Pozměňovací návrh 37
John Bowis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že by neměl být 
přehlížen význam alkoholu, vzhledem 
k jeho vysoké energetické hodnotě, 
a kouření, které narušují chuť k jídlu 
a pití a je s nimi spojeno mnoho známých 
rizik pro zdraví,

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že zdravý postoj ke
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stravě je nezbytný jak pro ty, kteří se 
přejídají, tak pro ty, kteří se stravují 
nedostatečně,

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin,

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin, neboť ekonomicky 
znevýhodněné osoby si nemohou dovolit 
výrobky z čerstvého ovoce a konzumují 
tak více nekvalitních potravin, které 
obsahují glutaman sodný; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit tyto zdravotní a sociálně-
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ekonomické nerovnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy 
a obezity, ale také špatné výživy popř. 
podvýživy a dehydratace, je registrovaná 
u osob z nižších sociálně-ekonomických 
skupin; konstatuje se znepokojením, že by 
obezita mohla prohloubit zdravotní 
a sociálně-ekonomické nerovnosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Evangelia Tzampazi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti, zejména 
u nejzranitelnějších skupin obyvatelstva, 
jako jsou například zdravotně postižení,

Or. el
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Pozměňovací návrh 43
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje se 
znepokojením, že by obezita mohla 
prohloubit zdravotní a sociálně-
ekonomické nerovnosti,

H. vzhledem k tomu, že sociální rozměr 
problému a zejména skutečnost, že 
nejvyšší úroveň výskytu nadváhy a obezity 
je registrovaná u osob z nižších sociálně-
ekonomických skupin; konstatuje, že by 
obezita mohla prohloubit zdravotní 
a sociálně-ekonomické nerovnosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že se jako rizikové 
skupiny objevují různé nové kategorie 
obyvatel, jako jsou dospívající děti, dospělí 
s malými dětmi, starší osoby a migrující 
osoby,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Frédérique Ries

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

Ha. vzhledem k tomu, že sociálně-
ekonomické nerovnosti nabývají s růstem 
cen surovin (jako například obilovin, 
másla, mléka atd.) jiný rozměr, který 
nemá obdoby ani pokud jde o množství 
dotčených produktů, ani pokud jde 
o rozsah nárůstu,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Evangelia Tzampazi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že zdravotně 
postižení tvoří 15 % aktivního obyvatelstva 
EU; vzhledem k tomu, že kromě toho 
studie ukazují, že zdravotně postižení jsou 
více ohroženi obezitou, mimo jiné 
vzhledem k patofyziologickým změnám 
v metabolismu energie a složení těla 
a vzhledem ke svalové atrofii a fyzické 
ochablosti,

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k míře inflace v Evropské 
unii za rok 2007, k poklesu kupní síly 
v některých členských státech a ke zvýšení 
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cen potravin, zejména ovoce a zeleniny,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že zvýšení cen 
surovin ve spojení s neprůhledností 
pravidel, kterými se řídí sektor 
velkoobchodní distribuce v některých 
členských státech, způsobilo strmý růst 
cen základních potravin, jako jsou 
potraviny s vysokou nutriční hodnotou, 
jako například ovoce a zelenina, 
a neslazené mléčné výrobky, který
zatěžuje rozpočet většiny evropských 
rodin, a vzhledem k tomu, že se Unie bude 
muset s touto výzvou vyrovnat,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k významu různých 
tradičních kuchyní, které by měly být 
zachovány jako součást kulturního dědictví 
a podporovány jako účinná alternativa 
k rychlému občerstvení či stravovací 
kultuře spočívající v konzumaci 
prefabrikovaných jídel,

J. vzhledem k tomu, že by měly být jako 
součást kulturního dědictví podporovány 
různé tradiční kuchyně, avšak že by mělo 
být zároveň zajištěno, aby spotřebitelé 
znali jejich skutečný vliv na zdraví, aby se 
mohli informovaně rozhodovat,

Or. de
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Pozměňovací návrh 50
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví a podporovány 
jako účinná alternativa k rychlému 
občerstvení či stravovací kultuře 
spočívající v konzumaci prefabrikovaných 
jídel,

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví; a vzhledem 
k tomu, že kvalita a rozmanitost potravin 
a stravy se významně podílejí na získávání 
zdravých stravovacích návyků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví a podporovány 
jako účinná alternativa k rychlému 
občerstvení či stravovací kultuře 
spočívající v konzumaci prefabrikovaných 
jídel,

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví a podporovány, 
jako například výživná a molekulární 
strava a pomalé občerstvení, jako účinná 
alternativa k rychlému občerstvení či 
stravovací kultuře spočívající v konzumaci 
prefabrikovaných jídel ve snaze zajistit 
vyváženou stravu,

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví a podporovány 
jako účinná alternativa k rychlému 
občerstvení či stravovací kultuře 
spočívající v konzumaci prefabrikovaných 
jídel,

J. vzhledem k významu různých tradičních 
kuchyní, které by měly být zachovány jako 
součást kulturního dědictví,

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že by spotřebitelé 
v Evropě měli mít přístup k nezbytným 
informacím, které jim umožní zvolit 
nejlepší zdroje výživy pro optimální stravu 
s ohledem na jejich konkrétní životní styl 
a zdravotní stav,

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k významu návratu rodinné 
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večeře, který by zajistil zdravější 
konzumaci potravin, neboť se připravuje 
doma a členové rodiny věnují konzumaci 
více času, což spíše vede ke spokojenosti 
a zabraňuje přejídání,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že v rámci vyvážené 
stravy mohou příležitostné návštěvy 
restaurací s rychlým občerstvením, 
příležitostná konzumace slazených nápojů 
a příležitostná konzumace tučných jídel 
přispět k dobrým životním podmínkám 
a nejsou škodlivé;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Pilar Ayuso

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 

K. vzhledem k tomu, že nové iniciativy 
průmyslu na samoregulaci reklamy se 
budou zabývat vyvážeností a povahou 
reklamy na potraviny a nápoje;
konstatuje, že je potřeba, aby se 
samoregulační opatření vztahovala na 
veškeré formy uvádění výrobků na trh 
a zejména na prodej přes internet a jiná 
nová média,
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využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci 
prostřednictvím mobilních telefonů, 
výměnu rychlých zpráv (instant 
messaging), videohry a interaktivní hry na 
internetu,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 
využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

K. vzhledem k tomu, že reklama na 
potraviny tvoří přibližně polovinu 
celkového reklamního vysílacího času 
v době, kdy televizi sledují děti, přičemž tři 
čtvrtiny těchto reklam propagují potraviny 
s vysokým obsahem energie a nízkým 
obsahem výživových látek; konstatuje se 
znepokojením, že existují nové formy 
uvádění výrobků na trh využívající 
nejrůznější technologické prostředky, 
včetně tzv. „reklamních her“, které 
zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 
využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

K. vzhledem k tomu, že by se současné 
iniciativy průmyslu na samoregulaci 
reklamy měly zabývat vyváženou povahou 
reklamy na potraviny a nápoje a měly by 
se zabývat skutečností, že reklama na 
potraviny tvoří přibližně polovinu 
celkového reklamního vysílacího času 
v době, kdy televizi sledují děti, přičemž tři 
čtvrtiny těchto reklam propagují potraviny 
s vysokým obsahem energie a nízkým 
obsahem výživových látek; konstatuje se 
znepokojením, že existují nové formy 
uvádění výrobků na trh využívající 
nejrůznější technologické prostředky, 
včetně tzv. „reklamních her“, které 
zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu a jiných 
nových médiích,

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na 
trh využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 

vypouští se
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které zahrnují komunikaci
prostřednictvím mobilních telefonů, 
výměnu rychlých zpráv (instant 
messaging), videohry a interaktivní hry na 
internetu,

Or. sv

Pozměňovací návrh 60
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 
využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

K. vzhledem k tomu, že reklama na 
potraviny tvoří přibližně polovinu 
celkového reklamního vysílacího času 
v době, kdy televizi sledují děti, přičemž 
existují jasné důkazy, že televizní reklama 
ovlivňuje krátkodobé stravovací návyky 
dětí ve věku od 2 do 11 let; konstatuje se 
znepokojením, že existují nové formy 
uvádění výrobků na trh využívající 
nejrůznější technologické prostředky, 
včetně tzv. „reklamních her“, které 
zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci K. vzhledem k tomu, že se již mnoho 



AM\702355CS.doc 29/161 PE400.376v01-00
Externí překlad

CS

v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na 
trh využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci 
prostřednictvím mobilních telefonů, 
výměnu rychlých zpráv (instant 
messaging), videohry a interaktivní hry na 
internetu,

výrobců potravin, reklamních 
a marketingových firem a sdružení na 
ochranu zdraví a spotřebitele velmi 
výrazně zapojilo do akční platformy EU 
pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví a že 
již mohou odkázat na úspěšné studie 
a projekty,

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 
využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří např. v Itálii
přibližně polovinu celkového reklamního 
vysílacího času v době, kdy televizi sledují 
děti, přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na trh 
využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci prostřednictvím 
mobilních telefonů, výměnu rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry 
a interaktivní hry na internetu,

Or. de
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Pozměňovací návrh 63
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem ke zhoršující se situaci 
v uvádění výrobků na trh a skutečnosti, že 
reklama na potraviny tvoří přibližně 
polovinu celkového reklamního vysílacího 
času v době, kdy televizi sledují děti, 
přičemž tři čtvrtiny těchto reklam 
propagují potraviny s vysokým obsahem 
energie a nízkým obsahem výživových 
látek; konstatuje se znepokojením, že 
existují nové formy uvádění výrobků na 
trh využívající nejrůznější technologické 
prostředky, včetně tzv. „reklamních her“, 
které zahrnují komunikaci 
prostřednictvím mobilních telefonů, 
výměnu rychlých zpráv (instant 
messaging), videohry a interaktivní hry na 
internetu,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že normalizovaný, 
srozumitelný a jasný systém označování 
potravinářských výrobků by zlepšil 
schopnost spotřebitelů porozumět 
uvedeným informacím o živinách 
a pomohl by jim zvolit zdravější výživu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že dosavadní 
vystupování a chování v odvětví uvádění 
výrobků na trh trvale vyžaduje zlepšení 
a že moderní reklamní prostředky, jako 
jsou mobilní telefony, výměna rychlých 
zpráv (instant messaging), videohry a 
interaktivní hry na internetu, mají 
negativní vliv na děti,

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že špatná výživa, 
která postihuje zejména starší osoby, stojí 
evropské systémy zdravotnické péče 
podobné částky jako obezita a nadváha,

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
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bod na cestě směřující k zamezení růstu
obezity v Evropě;

bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity a léčení chronických chorob 
spojených se stravou, jako jsou například 
kardiovaskulární choroby, včetně 
srdečních chorob a mozkové příhody, 
rakoviny a diabetu, v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity v Evropě;

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity a léčení chronických chorob 
spojených se stravou, jako jsou například 
kardiovaskulární choroby, včetně 
srdečních chorob a mozkové příhody, 
rakoviny a diabetu, v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity v Evropě;

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
případů obezity a nadváhy v Evropě;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 70
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity v Evropě;

1. vítá bílou knihu o výživě jako významný 
krok v globální strategii směřující 
k zamezení růstu obezity v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity v Evropě;

1. vítá bílou knihu o výživě jako výchozí 
bod na cestě směřující k zamezení růstu 
obezity a tím i velkého počtu chronických 
chorob spojených se stravou, jako jsou 
například kardiovaskulární choroby, 
včetně srdečních chorob a mozkové 
příhody, rakoviny a diabetu, v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. žádá všechny členské státy, aby 
obezitu oficiálně uznaly jako chronickou 
chorobu ve snaze zabránit veškeré 
stigmatizaci obézních osob; žádá členské 
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státy, aby zajistily, že obézní osoby nejsou 
diskriminovány v systémech zdravotního 
pojištění a že jsou jím plně kryty;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. lituje nedostatečné naléhavosti v bílé 
knize; je znepokojen skutečností, že 
veškerá opatření jsou odkládána na 
přezkum v roce 2010 s tím, že do té doby 
bude prováděn další výzkum; žádá 
Komisi, aby navrhla konkrétní kroky pro 
přednostní řešení růstu obezity a nemocí
spojených se stravou;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že politická opatření nikdy 
nemohou nahradit závazek jednotlivců 
vůči vlastnímu zdraví;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 75
Péter Olajos

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. „nadváhou“ se rozumí abnormální 
zvýšení objemu tělesného tuku, které se 
může velmi lišit, avšak pohybuje se mezi 
12 % a 30 % celkové tělesné hmoty; 
vzhledem k tomu, že přímé měření nelze 
provádět denně, lze tento poměr určit 
nepřímo pomocí hodnot indexů:
– na základě body mass indexu: pokud je 
procentní hodnota BMI – při zohlednění 
věku a pohlaví – vyšší než 97;
– na základě tělesné hmoty v porovnání 
s výškou (%): pokud je hodnota vyšší než 
120 %;
– na základě tloušťky kožní řasy: pokud je 
procentní hodnota – při zohlednění věku 
a pohlaví – vyšší než 95;

Or. hu

Pozměňovací návrh 76
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nejlepším způsobem, jak 
bojovat proti obezitě u obyvatelstva EU, je 
víceúrovňový a komplexní přístup;

2. domnívá se, že občané Evropské unie 
jsou rozumní lidé schopní postarat se 
o sebe a sami rozhodovat o svém životě 
a o své stravě;

Or. sv
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Pozměňovací návrh 77
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nejlepším způsobem, jak 
bojovat proti obezitě u obyvatelstva EU, je 
víceúrovňový a komplexní přístup;

2. domnívá se, že nejlepším způsobem, jak 
bojovat proti obezitě u obyvatelstva EU, je
víceúrovňový a komplexní přístup, 
a zdůrazňuje, že existuje mnoho 
evropských programů (výzkumných, 
zdravotních, vzdělávacích, celoživotního 
učení), které nám mohou pomoci čelit této 
skutečné výzvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že by se mělo věnovat více 
pozornosti zlepšení zdravotní gramotnosti 
občanů, aby mohli účinně rozhodovat 
o své stravě a o stravě svých dětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. podporuje pokračování platformy EU 
pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví; 
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zdůrazňuje potřebu zajistit, aby 
dobrovolné závazky přijaté v platformě 
byly účinně sledovány a nezávisle 
posuzovány; žádá Komisi, aby každoročně 
podávala Parlamentu zprávu o práci 
platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. opakovaně žádá všechny členské státy, 
aby (podle příkladu Portugalska) uznaly 
obezitu za chronickou chorobu ve snaze 
zabránit stigmatizaci obézních lidí a jejich 
veškeré diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že politika zaměřená na 
kvalitu potravin může významně přispět
k podpoře zdraví a omezení obezity a že 
srozumitelné informace na etiketách jsou 
klíčem pro to, aby si zákazníci mohli 
vybrat mezi dobrou, lepší a méně dobrou 
výživou;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 82
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké 
úrovni, která se bude zabývat výživou 
a fyzickou aktivitou, a evropským 
dotazníkovým šetřením o zdravotním 
stavu (EHIS) jako účinnými nástroji 
sloužícími tvůrcům politik a všem aktérům 
a majícími za cíl zvýšit informovanost 
a rovněž výměnu osvědčených postupů;
.

3. souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké 
úrovni, která se bude zabývat výživou 
a fyzickou aktivitou, a se zavedením 
evropských průzkumů v oblasti zdraví jako 
účinnými nástroji sloužícími tvůrcům 
politik a všem aktérům a majícími za cíl 
zvýšit informovanost a rovněž výměnu 
osvědčených postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké 
úrovni, která se bude zabývat výživou 
a fyzickou aktivitou, a evropským 
dotazníkovým šetřením o zdravotním stavu 
(EHIS) jako účinnými nástroji sloužícími 
tvůrcům politik a všem aktérům a majícími 
za cíl zvýšit informovanost a rovněž 
výměnu osvědčených postupů;

3. souhlasí s vytvořením skupiny na vysoké 
úrovni, která se bude zabývat výživou 
a fyzickou aktivitou, evropským 
dotazníkovým šetřením o zdravotním stavu 
(EHIS) a zjišťováním stavu zdraví (HES), 
při kterých budou shromažďována 
některá fyzikální a biologická měření, 
jako například měření antropometrická, 
jako účinnými nástroji sloužícími tvůrcům 
politik a všem aktérům a majícími za cíl 
zvýšit informovanost a rovněž výměnu 
osvědčených postupů v boji proti obezitě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace; 

4. uznává zásadní úlohu a účinnost, kterou 
může samoregulace mít jako součást 
strategie důraznějšího boje proti obezitě; 
zdůrazňuje, že by potravinářský průmysl 
měl udělat mnohem víc pro řešení 
problému obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace;

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace; blahopřeje platformě EU 
pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví 
k rozsáhlým závazkům na změnu složení 
výrobků, omezení reklamy pro děti 
a podporu vyvážené stravy 
prostřednictvím označování i jiných 
nástrojů; domnívá se, že členství 
v platformě by mělo být rozšířeno, aby 
zahrnulo výrobce počítačových her 
a konzol i poskytovatele internetových 
služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace; 

4. uznává úlohu a za určitých podmínek 
i účinnost samoregulace; zdůrazňuje, že 
účinná samoregulace vyžaduje jasné 
a konkrétní cíle doprovázené nezávislým 
monitorovacích systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace;

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace, avšak připomíná, že 
regulace je někdy nezbytná pro dosažení 
zásadní a smysluplné změny ve všech 
průmyslových odvětvích, zejména pokud 
jde o děti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace;

4. uznává úlohu a účinnost samoregulace 
v některých oblastech; domnívá se však, 
že dobrovolná opatření musí být nezávisle 
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monitorována a hodnotící zprávy 
pravidelně předkládány Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace;

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace a s velkým zájmem sleduje 
203 závazků přijatých různými subjekty 
potravinářského průmyslu a nevládních 
organizací, jejichž provádění začalo 
v souvislosti s platformou EU pro stravu, 
fyzickou aktivitu a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost
samoregulace;

4. uznává úlohu samoregulace, avšak 
zdůrazňuje, že nestačí pro řešení všech 
existujících problémů, a že uplatňování 
právních předpisů a přizpůsobené 
regulace umožní zaručit ochranu 
spotřebitele a vysokou úroveň veřejného 
zdraví;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 91
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. uznává zásadní úlohu a účinnost 
samoregulace;

4. bezvýhradně uznává zásadní úlohu 
a účinnost samoregulace;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že účinná samoregulace 
musí být doprovázena jasnými 
a konkrétními cíli pro všechny dotčené 
strany a sledováním těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Péter Olajos

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, mládež, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 94
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, chudí lidé,
nezaměstnaní a dospívající děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště
ženy, postižené osoby, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

5. požaduje konkrétnější opatření zaměřená 
zejména na sociální skupiny, které jsou 
poklesem kupní síly nejvíce zasaženy,
ohrožené skupiny, jako jsou starší osoby, 
ženy a děti, postižené osoby, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
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skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, chudí lidé 
a nezaměstnaní;

skupiny, jako jsou starší osoby, migrující 
osoby, zvláště ženy, postižené osoby, 
nezaměstnaní, osoby s nízkým vzděláním 
a chudí lidé;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny, jako jsou starší osoby, zvláště 
ženy, postižené osoby, chudí lidé a 
nezaměstnaní;

5. požaduje nicméně konkrétnější opatření 
zaměřená zejména na děti a ohrožené 
skupiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 98
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že účinnost kampaní na 
podporu zdraví závisí na jejich 
přizpůsobení specifickému publiku; žádá 
Komisi a členské státy, aby podporovaly 
vzdělávání v oblasti výživy a kampaně 
přizpůsobené specifickým potřebám 
různých cílových skupin veřejnosti: dětí, 
adolescentů, těhotných žen, kojících žen 
nebo žen po menopauze, starších občanů 
a znevýhodněných skupin;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 99
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že by mělo být vynaloženo 
úsilí pro zabránění stigmatizace 
jednotlivců nebo skupin lidí, které jsou 
citlivé na zdravotní problémy spojené 
s výživou, nadváhou a obezitou, a to 
z důvodu kulturních faktorů, nemocí, jako 
je například diabetes, nebo poruch příjmu 
potravy, jako je anorexie nebo bulimie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jules Maaten and Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že účinná samoregulace 
musí být doprovázena jasnými 
a konkrétními cíli pro všechny dotčené 
strany a nezávislým sledováním dosažení 
těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. naléhavě žádá Komisi, aby k výživě 
přijala více holistický přístup, aby ze 
špatné výživy učinila vedle obezity 
klíčovou prioritu v oblastech výživy 
a zdraví a aby ji začlenila do výzkumných 
iniciativ financovaných EU a do 
partnerství na úrovni EU všude tam, kde 
to bude možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že bílá kniha 
postrádá rozhodné iniciativy, které by 
zásadním způsobem snížily míru růstu 
obezity v příštích 4–5 letech, jak to 
požaduje WTO;

6. zdůrazňuje, že množství konzumované 
potravy a aktivita jedince závisí na 
komplexní interakci fyzikálních, 
psychologických a environmentálních 
činitelů; zdůrazňuje potřebu naléhavého 
přepracování vytvořeného prostředí 
k podpoře tělesné aktivity ve společnosti, 
která je nyní uznávána jako společnost se 
sklony k obezitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že bílá kniha 
postrádá rozhodné iniciativy, které by 

vypouští se
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zásadním způsobem snížily míru růstu 
obezity v příštích 4–5 letech, jak to 
požaduje WTO;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje skutečnost, že výskyt 
obezity je vyšší mezi lidmi z nižších 
socioekonomických skupin; žádá 
Evropskou unii a členské státy, aby 
zajistily volný přístup ke sportovním 
aktivitám pro občany s nižšími příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vítá dobrovolné závazky stran 
zúčastněných na platformě; zdůrazňuje 
potřebu zajistit, aby byly tyto závazky 
účinně monitorovány; připomíná, že 
spolehlivé hodnocení je zásadní pro 
zajištění možnosti přiměřeného měření 
pokroku a pro možnost zvážit další 
opatření nebo legislativní návrhy EU, 
pokud by to bylo nezbytné; žádá Komisi, 
aby každoročně podávala Evropskému 
parlamentu zprávy o úspěších platformy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že by evropští spotřebitelé 
měli mít přístup k informacím nezbytným 
k tomu, aby mohli zvolit nejlepší zdroj 
živin potřebných pro dosažení a zachování 
optimálního přísunu výživy, který je 
nejvhodnější pro jejich individuální 
životní styl a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako je 
soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky pro 
fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 

7. vyzývá členské státy, regiony a subjekty 
na místní úrovni, aby byly aktivnější při 
rozvoji „společenství příznivých pro 
fyzickou aktivitu“, zejména v souvislosti 
s plánováním měst; tohoto cíle lze 
dosáhnout směšováním komerčního 
rozvoje a rozvoje bydlení, podporou škol 
na více místní úrovni, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako je 
soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky pro 
fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
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fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako 
je soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky 
pro fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce; uznává, že 
významným nástrojem pro provozování 
venkovních fyzických aktivit, zejména 
dětmi a staršími osobami, je i snížení 
kriminality; 

Or. sv
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Pozměňovací návrh 109
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako 
je soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky 
pro fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce a vyzývá obce, aby 
podporovaly síť Zdravých měst, která 
nabízí společná opatření zacílená na boj 
proti obezitě;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
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cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako je 
soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky pro 
fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, zaváděním místních 
opatření pro omezení závislosti na 
automobilu a pro podporu chůze, 
budováním cyklostezek a přechodů pro 
chodce, přičemž bude zároveň zamezeno 
vzniku faktorů, které jsou „rizikem pro 
životní prostředí“, jako je soustřeďování 
provozoven rychlého občerstvení, nebudou 
vznikat překážky pro fyzickou aktivitu, 
nebudou chybět chodníky, parky a zařízení 
pro volný čas a rekreaci; uznává, že 
významným nástrojem pro provozování 
venkovních fyzických aktivit, zejména 
dětmi a staršími osobami, je i snížení 
kriminality; vyzývá obce, aby podporovaly 
síť Zdravých měst, která nabízí společná 
opatření zacílená na boj proti obezitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním 
dostupných sportovních zařízení, 
cyklostezek a přechodů pro chodce, 
přičemž bude zároveň zamezeno vzniku 
faktorů, které jsou „rizikem pro životní 
prostředí“, jako je soustřeďování 
provozoven rychlého občerstvení, 

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; vyzývá 
Komisi, aby v rámci stávajících 
finančních prostředků a probíhajícího 
programu podpory předložila do 
31. prosince 2008 návrhy na začlenění 
sportu s cílem silnější podpory udržování 
stávajících a výstavby nových sportovních 
zařízení v členských státech; vyzývá 
Komisi, aby sport začlenila do stávajícího 
akčního programu jako průřezový úkol;
uznává, že významným nástrojem pro 
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nebudou vznikat překážky pro fyzickou 
aktivitu, nebudou chybět chodníky, parky 
a zařízení pro volný čas a rekreaci;
uznává, že významným nástrojem pro 
provozování venkovních fyzických aktivit, 
zejména dětmi a staršími osobami, je i 
snížení kriminality; vyzývá obce, aby 
podporovaly síť Zdravých měst, která 
nabízí společná opatření zacílená na boj 
proti obezitě;

provozování venkovních fyzických aktivit, 
zejména dětmi a staršími osobami, je i 
snížení kriminality; vyzývá obce, aby 
podporovaly síť Zdravých měst, která 
nabízí společná opatření zacílená na boj 
proti obezitě;

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako 
je soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky 
pro fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
parky a zařízeními pro volný čas 
a rekreaci, prostředky hromadné dopravy, 
budováním dostupných sportovních 
zařízení, cyklostezek a přechodů pro 
chodce; uznává, že významným nástrojem 
pro provozování venkovních fyzických 
aktivit, zejména dětmi, ženami a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

Or. de
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Pozměňovací návrh 113
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním 
dostupných sportovních zařízení, 
cyklostezek a přechodů pro chodce, 
přičemž bude zároveň zamezeno vzniku 
faktorů, které jsou „rizikem pro životní 
prostředí“, jako je soustřeďování 
provozoven rychlého občerstvení, 
nebudou vznikat překážky pro fyzickou 
aktivitu, nebudou chybět chodníky, parky 
a zařízení pro volný čas a rekreaci; 
uznává, že významným nástrojem pro 
provozování venkovních fyzických aktivit, 
zejména dětmi a staršími osobami, je i 
snížení kriminality; vyzývá obce, aby 
podporovaly síť Zdravých měst, která 
nabízí společná opatření zacílená na boj 
proti obezitě;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá regiony a subjekty na místní 7. vyzývá regiony a subjekty na místní 
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úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako je 
soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky pro 
fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly síť Zdravých měst, 
která nabízí společná opatření zacílená na 
boj proti obezitě;

úrovni, aby rozvinuly „společenství 
příznivá pro fyzickou aktivitu“, zejména 
v souvislosti s plánováním měst; tohoto 
cíle lze dosáhnout směšováním 
komerčního rozvoje a rozvoje bydlení, 
organizací ve školách, prostředky 
hromadné dopravy, budováním dostupných 
sportovních zařízení, cyklostezek 
a přechodů pro chodce, přičemž bude 
zároveň zamezeno vzniku faktorů, které 
jsou „rizikem pro životní prostředí“, jako je 
soustřeďování provozoven rychlého 
občerstvení, nebudou vznikat překážky pro 
fyzickou aktivitu, nebudou chybět 
chodníky, parky a zařízení pro volný čas 
a rekreaci; uznává, že významným 
nástrojem pro provozování venkovních 
fyzických aktivit, zejména dětmi a staršími 
osobami, je i snížení kriminality; vyzývá 
obce, aby podporovaly veškeré sítě 
a iniciativy, které nabízejí společná 
opatření zacílená na boj proti obezitě;

Or. hu

Pozměňovací návrh 115
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě žádá školy a všechny 
vlastníky veřejných zařízení, aby nahradili 
prodejní automaty na sladkosti prodejními 
automaty na kondomy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vybízí členské státy, aby přijaly pojem 
aktivního dojíždění jak pro školní děti, tak 
pro zaměstnance; vybízí místní orgány, 
aby tento pojem považovaly za prioritu při 
posuzování městské dopravy a při 
plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá členské státy, aby podpořily 
přístup k pravidelné tělesné aktivitě 
s využíváním sportovních zařízení 
zavedením slev na dani z příjmů z nákladů 
na tělesné aktivity;

Or. pt

Pozměňovací návrh 118
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá příslušné orgány, aby při 
městském plánování zohledňovaly zájmy 
dětí a mládeže stejně jako jiná odborná 
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plánování, aby pohlížely na celé město 
jako na místo pro hru a zkušenost, a aby 
tak byla vzata v úvahu všechna veřejná 
místa, na kterých se děti pohybují;

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá orgány místní správy, aby 
v rámci městského plánování vedly obce 
k podpoře tělesné aktivity, což zahrnuje 
rozumnou kombinaci rezidenčních 
a obchodních a nákupních zón, ve kterých 
by mělo být možné pohybovat se pěšky, 
avšak které musí být přístupné i pro 
automobily a kde musí existovat cesty pro 
evakuaci;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá místní a regionální orgány, aby 
zajistily, že plánování nových 
infrastruktur upřednostní potřebu tělesné 
aktivity lidí jakožto každodenní záležitosti; 
podporuje vytvoření komplexních 
a bezpečných pěších a cyklistických sítí 
v městech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. připomíná, že vytvářením oblastí ve 
kterých mohou děti a mladí lidé poznávat 
přírodu, se nabízí alternativa tradičním 
aktivitám pro volný čas a zároveň se 
posiluje fantazie, kreativita a zvídavost;

Or. de

Pozměňovací návrh 122
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře 
osvědčených postupů členských států; je 
přesvědčen, že významnou evropskou 
přidanou hodnotu lze zajistit v oblastech, 
jako je informování spotřebitele, 
vzdělávání v oblasti výživy, reklama ve 
sdělovacích prostředcích, zemědělská 
výroba a označování potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že s nadváhou 
a obezitou se nejlépe bojuje na místní 
úrovni a že odpovědnost EU by proto měla 
zůstat velmi omezená, neboť provádění 
této činnosti je především věcí členských 
států;

Or. sv

Pozměňovací návrh 124
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu, zachování stávajících 
vazeb s WTO a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

Or. el

Pozměňovací návrh 125
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
vytvoření evropských ukazatelů, jako jsou 
například šířka pasu a jakékoli další 
ukazatele rizikových faktorů spojených 
s obezitou a zejména abdominální 
obezitou, reklama ve sdělovacích 
prostředcích, zemědělská výroba 
a označování potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Péter Olajos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin
s údaji o obsahu transmastných kyselin;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 127
Evangelia Tzampazi

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
členských států; je přesvědčen, že 
významnou evropskou přidanou hodnotu 
lze zajistit v oblastech, jako je informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy, 
reklama ve sdělovacích prostředcích, 
zemědělská výroba a označování potravin;

8. zdůrazňuje skutečnost, že Evropská unie 
by měla hrát vedoucí úlohu ve stanovení 
jednotného přístupu a podpoře spolupráce 
a správné praxe členských států; je 
přesvědčen, že významnou evropskou 
přidanou hodnotu lze zajistit v oblastech, 
jako je informování spotřebitele, 
vzdělávání v oblasti výživy, reklama ve 
sdělovacích prostředcích, zemědělská 
výroba a označování potravin;

Or. el

Pozměňovací návrh 128
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že kvalita potravin 
a strava mají často kulturní rozměr a že 
proto musí hrát důležitou roli vnitrostátní 
informační centra; obhajuje zřízení 
dietetických informačních center pro 
poskytování pravdivých a dostupných 
informací o stravě, zdraví a váze ve všech 
členských státech;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 129
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. navrhuje, aby platforma EU pro 
stravu, fyzickou aktivitu a zdraví stanovila 
operativní cíle, které by pomohly zaměřit 
se na závazky, a dále navrhuje, aby tato 
platforma byla posouzena s ohledem na 
její účinnost jakožto nového politického 
nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výrobků, informačních 
systémů a označení;

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výživných 
potravinářských výrobků a přehledných
informačních systémů a označení, které 
spotřebitelům umožní provést 
informovanou volbu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výrobků, informačních 
systémů a označení;

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy nebo jiné pobídky, jako jsou 
například daňová zvýhodnění, pro malé 
a střední podniky, jež těmto subjektům 
umožní, aby mohly přispět k dosažení cíle 
snížit obezitu vývojem nových výrobků, 
informačních systémů a označení;

Or. el

Pozměňovací návrh 132
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výrobků, informačních 
systémů a označení;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 133
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výrobků, informačních 
systémů a označení;

9. zdůrazňuje, že soukromý sektor hraje 
roli při snižování obezity prostřednictvím 
rozvoje nových zdravějších produktů; 
zdůrazňuje, že je však potřeba více tento 
sektor povzbudit k posílení informačních 
systémů a zlepšení označení; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit 
zvláštní fondy pro malé a střední podniky, 
jež těmto subjektům umožní, aby mohly 
přispět k dosažení cíle snížit obezitu 
vývojem nových výrobků, informačních 
systémů a označení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 135
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává přínos potravinových doplňků 
pro umožnění spotřebitelům dosáhnout 
a udržet optimální výživu nezbytnou pro 
zdraví životní styl;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Jules Maaten and Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je přesvědčen, že by informování 
spotřebitele, vzdělávání v oblasti výživy 
a označování potravin měly odrážet přání 
samotných spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi a všechny aktéry, aby 
jako svou prioritu stanovili boj proti 
obezitě od nejranějšího období života;

10. vyzývá Komisi a všechny aktéry, aby 
jako svou prioritu stanovili boj proti 
obezitě od nejranějšího období života 
s vědomím, že stravovací návyky vytvořené 
v dětství často přetrvávají po mnoho let;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k revizi směrnice o DPH 
s cílem přesunout potravinářské výrobky 
bohaté na tuky, cukry a soli do standardní 
sazby DPH; naléhavě žádá členské státy, 
aby zdravé výrobky přesunuly do snížené 
sazby DPH;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby vytvořila politiky, 
včetně právních předpisů, na ochranu dětí 
před komerčními vlivy, jako je marketing 
a branding provozoven s potravinami 
s vysokým obsahem energie a rychlým 
občerstvením;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Alfonso Andria

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené a zdravé stravy a významu 
výhradního kojení po dobu nejméně šesti 
měsíců; připomíná, že děti kojené po dobu 
devíti měsíců vykazují celkové snížení 
rizika o 31 %;

Or. it

Pozměňovací návrh 141
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen a jejich 
partnerů, ve snaze dosáhnout 
společenského přijetí, a to i na straně 
jejich zaměstnavatelů a kolegů,
o významu vyvážené stravy a významu 
výhradního kojení po dobu nejméně šesti 
měsíců; připomíná, že děti kojené po dobu 
devíti měsíců vykazují celkové snížení 
rizika o 31 %;

Or. nl

Pozměňovací návrh 142
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o tom, že 
kojení, odklad odstavení do šesti měsíců 
věku dítěte, seznámení dětí se zdravou 
stravou a kontrola velikosti porcí mohou 
pomoci k zabránění nadváhy nebo obezity 
dítěte;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy pro ně a pro jejich plod; 
žádá členské státy, aby zvýšily 
informovanost těhotných žen o mateřském 
kojení; zdůrazňuje však, že mateřské 
kojení není jediným prostředkem boje 
proti obezitě a že vyvážené stravovací 
návyky se vytvářejí dlouhodobě; 
zdůrazňuje, že informační kampaně musí 
vzít v úvahu, že otázka kojení je 
soukromou záležitostí, a respektovat 
svobodnou vůli a volbu matky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců, 
s vědomím, že dětská jídla obvykle 
obsahují jednu nebo více forem 
„skrytého“ glutamanu sodného; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
nadváhy o 31 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního 
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje zvýšení informovanosti 
těhotných žen o významu vyvážené stravy, 
významu zajištění optimálního podávání 
určitých živin v průběhu těhotenství 
a významu kojení; připomíná, že děti 
kojené po dobu devíti měsíců vykazují 
celkové snížení rizika o 31 %;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu výhradního
kojení po dobu nejméně šesti měsíců; 
připomíná, že děti kojené po dobu devíti 
měsíců vykazují celkové snížení rizika 
o 31 %;

11. požaduje, aby se uskutečnila 
informační kampaň ke zvýšení 
informovanosti těhotných žen o významu 
vyvážené stravy a významu kojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. požaduje, aby bylo občanům EU 
umožněno převzít odpovědnost za sebe 
sama jakož i za své děti;

Or. de

Pozměňovací návrh 148
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby vydaly pokyny, vypracované 
odborníky, týkající se toho, jak zvýšit 
tělesnou aktivitu již v předškolním věku 
a podpořit vzdělávání v oblasti výživy již 
v tomto raném období;

12. naléhavě žádá členské státy, aby vydaly 
pokyny, vypracované odborníky, týkající 
se toho, jak zvýšit tělesnou aktivitu již v 
předškolním věku a podpořit vzdělávání 
v oblasti výživy již v tomto raném období;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby vydaly pokyny, vypracované 
odborníky, týkající se toho, jak zvýšit 
tělesnou aktivitu již v předškolním věku 
a podpořit vzdělávání v oblasti výživy již 
v tomto raném období;

12. naléhavě žádá Komisi a členské státy, 
aby navrhly pokyny, vypracované 
odborníky, týkající se toho, jak zvýšit 
tělesnou aktivitu již v předškolním věku 
a podpořit vzdělávání v oblasti výživy již 
v tomto raném období;

Or. de
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Pozměňovací návrh 150
Evangelia Tzampazi

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá členské státy, aby 
modernizovaly a zlepšily své politiky 
v oblasti tělesné výchovy a aby uznaly 
zařízení a organizace, které usnadňují 
zavádění sportovních programů ve 
školách;

Or. el

Pozměňovací návrh 151
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že informovanost 
a vzdělávání rodičů v oblasti výživy by 
měly zajišťovat příslušní odborníci 
(učitelé, organizátoři kulturních akcí, 
zdravotničtí odborníci) na místech k tomu 
vhodných;

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
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stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila pravidla týkající se 
výživových politik ve školách a podpory 
vzdělávání v oblasti výživy;

stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila pravidla týkající se 
výživových politik ve školách a podpory 
vzdělávání v oblasti výživy; žádá členské 
státy, aby do školních osnov zahrnuly 
přínos vyvážené stravy a tělesné aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila pravidla týkající se 
výživových politik ve školách a podpory 
vzdělávání v oblasti výživy;

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá skupinu na 
vysoké úrovni, která se bude zabývat 
výživou a fyzickou aktivitou, aby vytvořila 
pravidla týkající se výživových politik ve 
školách a podpory vzdělávání v oblasti 
výživy;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila pravidla týkající se výživových 
politik ve školách a podpory vzdělávání 

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; 
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v oblasti výživy;

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila pravidla týkající se 
výživových politik ve školách a podpory 
vzdělávání v oblasti výživy;

13. domnívá se, že opatření, která zajistí, 
aby se tělesná aktivita a vyvážené 
stravování staly součástí chování dětí, musí 
učinit především školy; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila pravidla týkající se 
výživových politik ve školách a podpory 
vzdělávání v oblasti výživy a pro jeho 
pokračování v období po ukončení školní 
docházky;

Or. el

Pozměňovací návrh 156
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby nauku 
o výživě, zemědělství a vaření začlenily do 
učebních osnov;

Or. de
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Pozměňovací návrh 157
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá členské státy, aby do 
všeobecné školní výuky jakožto pevnou 
součást všeobecného vzdělání povinně 
zavedly předměty věnující se výživě 
a domácímu hospodářství pro chlapce 
a dívky;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje omezení prodeje potravin 
a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli 
a cukru ve školách; zasazuje se namísto 
toho o to, aby bylo dostupnější čerstvé 
ovoce a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost 
a zachování stávajících sportovních 
zařízení ve školách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 159
Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje více vzdělávání v oblasti 
výživy a omezení prodeje potravin a nápojů 
s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve 
školách; zasazuje se namísto toho o to, aby
bylo dostupnější čerstvé ovoce a zelenina; 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že ve 
školním rozvrhu bude věnováno více hodin 
fyzické aktivitě, a vytvořily plány pro 
budování nových sportovních zařízení pro 
veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly 
velikost porcí; požaduje úplný zákaz 
prodeje potravin a nápojů s vysokým 
obsahem tuku, soli a cukru ve školách; 
zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 

vypouští se
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sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. sv

Pozměňovací návrh 161
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu budou 
věnovány tři hodiny týdně fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; povzbuzuje k odklonu od prodejních 
automatů s potravinami, které obsahují 
velké množství tuku, soli a cukru, ve 



PE400.376v01-00 76/161 AM\702355CS.doc
Externí překlad

CS

namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

prospěch prodeje a propagace čerstvého 
ovoce a zeleniny; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Péter Olajos

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního a předškolního stravování 
a přezkoumaly velikost porcí; požaduje 
úplný zákaz prodeje potravin a nápojů 
s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve 
školách; zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. hu

Pozměňovací návrh 164
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 14. žádá dále členské státy, subjekty na 
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místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru a s nízkou výživovou 
hodnotou ve školách; zasazuje se namísto 
toho o to, aby v prodejních automatech 
bylo dostupné čerstvé ovoce a zelenina; 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že ve 
školním rozvrhu bude věnováno více hodin 
fyzické aktivitě, a vytvořily plány pro 
budování nových sportovních zařízení pro 
veřejnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Daciana Octavia Sârbu

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí prostřednictvím odborné přípravy 
a pokynů pro personál jídelen, kontroly 
kvality dodavatelů a pokynů pro zdravou 
stravu ve školních jídelnách; požaduje 
úplný zákaz prodeje potravin a nápojů 
s vysokým obsahem tuku, soli a cukru ve 
školách; zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly
velikost porcí; požaduje úplný zákaz
prodeje potravin a nápojů s vysokým 
obsahem tuku, soli a cukru ve školách; 
zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přizpůsobily velikost 
porcí potřebě; požaduje zohlednění 
vědeckých poznatků při prodeji potravin 
a nápojů s vysokým obsahem tuku, soli 
a cukru, a zároveň s nízkou výživovou 
hodnotou ve školách; zasazuje se namísto
toho o to, aby v prodejních automatech 
bylo dostupné čerstvé ovoce a zelenina; 
vyzývá členské státy, aby zajistily, že ve 
školním rozvrhu bude věnováno více hodin 
fyzické aktivitě, a vytvořily plány pro 
budování nových sportovních zařízení pro 
veřejnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
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a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu budou 
věnovány alespoň tři hodiny týdně fyzické 
aktivitě, a vytvořily plány pro budování 
nových sportovních zařízení pro veřejnost 
a vzaly přitom v úvahu význam zabránění 
zvyšování počtu privatizací sportovních 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá příslušné orgány, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě;

Or. de

Pozměňovací návrh 169
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly 
velikost porcí; požaduje úplný zákaz 
prodeje potravin a nápojů s vysokým 
obsahem tuku, soli a cukru ve školách; 
zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování, přezkoumaly velikost 
porcí a zajistily přidávání ovoce a zeleniny 
do těchto jídel; požaduje úplný zákaz 
prodeje potravin a nápojů s vysokým 
obsahem tuku, soli a cukru ve školách; 
zasazuje se namísto toho o to, aby 
v prodejních automatech bylo dostupné 
čerstvé ovoce a zelenina; vyzývá členské 
státy, aby zajistily, že ve školním rozvrhu 
bude věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Evangelia Tzampazi

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost, které 
budou přístupné pro zdravotně postižené 
osoby;
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Or. el

Pozměňovací návrh 171
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, že 
bude ve školních zařízeních každodenní 
cvičení povinné v souladu s cíli bílé knihy 
o sportu a vytvořily plány pro budování 
nových sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. hu

Pozměňovací návrh 172
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že ve školním rozvrhu bude věnováno více 
hodin fyzické aktivitě, a vytvořily plány 
pro budování nových sportovních zařízení 
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automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

pro veřejnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 173
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje výchovu dětí k vyvážené 
stravě; zasazuje se o to, aby na prodejních 
místech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 

14. žádá dále členské státy, subjekty na 
místní úrovni a orgány škol, aby sledovaly 
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a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; požaduje úplný zákaz prodeje 
potravin a nápojů s vysokým obsahem 
tuku, soli a cukru ve školách; zasazuje se 
namísto toho o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

a zlepšily jakost a výživové normy 
školního stravování a přezkoumaly velikost 
porcí; zasazuje se o to, aby v prodejních 
automatech bylo dostupné čerstvé ovoce 
a zelenina; vyzývá členské státy, aby 
zajistily, že ve školním rozvrhu bude 
věnováno více hodin fyzické aktivitě, 
a vytvořily plány pro budování nových 
sportovních zařízení pro veřejnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. žádá místní orgány členských států, 
aby podporovaly dostupnost zařízení pro 
volný čas a vytváření příležitostí v místním 
prostředí, které lidi motivují k zapojení do 
fyzické volnočasové aktivity; 

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. domnívá se, že ti, kdo odpovídají za 
výchovu dětí jsou stejně jako školy 
nedílnou součástí přední linie v boji za 
obrat trendu směřujícího k dětské obezitě, 
a měly by se na ně proto zaměřit zvláštní 



PE400.376v01-00 84/161 AM\702355CS.doc
Externí překlad

CS

informační kampaně, aby se seznámili 
s osvědčenými postupy, které mohou být 
snadno zapojeny do každodenního života 
dětí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 177
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná členským státům svou 
výzvu, aby na základních a středních 
školách zavedly povinnou tělesnou 
výchovu a zakotvily zásadu, podle které je 
nutné v učebních osnovách vyčlenit na 
sport alespoň tři hodiny týdně, a požaduje, 
aby byly školy podporovány 
v překračování tohoto předepsaného 
minima, pokud je to možné;

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá případný projekt „Ovoce do 
škol“ podporovaný EU;

Or. de
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Pozměňovací návrh 179
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství a 
propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku) s nízkou 
výživovou hodnotou; žádá, aby všechny 
sportovní organizace a družstva přijaly 
dobrovolný závazek propagovat vyváženou 
stravu a fyzickou aktivitu; vyzývá je, aby 
se vyhnuly sponzorství a propagaci 
potravin s nízkou výživovou hodnotou;

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že by členské státy měly 
uvažovat o zákazu všech druhů
sponzorství a reklamy ve školách
týkajícího se tzv. HSSF výrobků (výrobků 
s vysokým obsahem cukru, soli a tuku); 
žádá, aby všechny sportovní organizace 
a družstva přijaly dobrovolný závazek 
propagovat vyváženou stravu a fyzickou 
aktivitu; vyzývá je, aby se vyhnuly 
sponzorství a propagaci potravin s nízkou 
výživovou hodnotou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. předpokládá, že všechny sportovní 
organizace a týmy podporují vyváženou 
stravu a fyzickou aktivitu; zdůrazňuje 
mimoto, že evropským sportovním hnutím 
by neměla být kladena za vinu nadváha 
a obezita v Evropě; domnívá se, že 
prvořadým problémem není sponzorování 
a propagace potravy s nízkou výživovou 
hodnotou, ale skutečnost, že se velmi málo 
lidí účastní sportu nebo cvičení;

Or. sv

Pozměňovací návrh 182
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byla přítomnost sponzorství 
a reklamy na potraviny a nápoje 
podmíněna žádostí nebo výslovným 
souhlasem orgánů škol; žádá, aby všechny 
sportovní organizace a družstva přijaly 
dobrovolný závazek propagovat vyváženou 
stravu a fyzickou aktivitu; vyzývá je, aby 
se vyhnuly sponzorství a propagaci 
potravin s nízkou výživovou hodnotou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou a geneticky modifikovaných 
potravin;

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. naléhavě žádá členské státy, místní 
orgány a orgány škol, aby ve školách 
zakázaly všechny druhy sponzorství 
a reklamy týkající se tzv. HSSF výrobků 
(výrobků s vysokým obsahem cukru, soli
a tuku); žádá, aby všechny sportovní 
organizace a družstva přijaly dobrovolný 
závazek propagovat vyváženou stravu 
a fyzickou aktivitu; vyzývá je, aby se 
vyhnuly sponzorství a propagaci potravin 
s nízkou výživovou hodnotou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly postupně zakázány všechny 
druhy sponzorství potravin a nápojů
a reklamy týkající se tzv. HSSF výrobků 
(výrobků s vysokým obsahem cukru, soli 
a tuku), a to se souhlasem orgánů škol ve 
spolupráci s se sdruženími rodičů žáků 
a místními majiteli obchodů; zároveň však 
vítá některá úspěšná partnerství, která již 
byla ve školách vytvořena mezi 
sportovními sdruženími a průmyslem na 
podporu vyvážené stravy a tělesné aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); 

Or. de
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Pozměňovací návrh 187
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 188
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. žádá, aby všechny sportovní organizace 
a družstva přijaly dobrovolný závazek 
propagovat vyváženou stravu a fyzickou 
aktivitu; vyzývá je, aby se vyhnuly 
sponzorství a propagaci potravin s nízkou 
výživovou hodnotou;

Or. de
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Pozměňovací návrh 189
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly všechny druhy sponzorství 
a reklamy týkající se jídel a nápojů 
podmíněny žádostí nebo výslovným 
souhlasem vedení školy; žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

Or. de

Pozměňovací návrh 190
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy 
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou; vyzývá školní zařízení, aby ve 
spolupráci s odborníky na zdraví 
a předními kuchaři organizovala 
teoretické i praktické semináře o chuti 
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potravin;

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se, že je zásadní, aby ve 
školách byly zakázány všechny druhy
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku); žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu; 
vyzývá je, aby se vyhnuly sponzorství 
a propagaci potravin s nízkou výživovou 
hodnotou;

15. domnívá se, že by členské státy měly 
směřovat k omezení všech druhů
sponzorství a reklamy týkající se tzv. 
HSSF výrobků (výrobků s vysokým 
obsahem cukru, soli a tuku), které by měly 
v každém případě náležitě zohledňovat 
platné vnitrostátní a mezinárodní pokyny 
o výživě a měly by být podmíněny žádostí 
nebo výslovným souhlasem orgánů škol, 
a to ze vzdělávacích důvodů; žádá, aby 
všechny sportovní organizace a družstva 
přijaly dobrovolný závazek propagovat 
vyváženou stravu a fyzickou aktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. žádá členské státy, místní orgány 
a orgány škol, aby zajistily, že 
v prodejních automatech umístěných ve 
školách jsou nabízeny zdravé možnosti 
a že sponzorování ve školách není spojeno 
s podporou svačinek nebo potravin, které 
by neměly být konzumovány příliš často; 
partnerství veřejného a soukromého 
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sektoru by mělo být transparentní 
a pečlivě kontrolované nezávislými třetími 
stranami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. podporuje iniciativu Evropské unie 
na financování distribuce ovoce 
a zeleniny ve školách, podobně jako je 
tomu v případě stávajícího programu 
„Mléko do škol“;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. považuje za zásadní, aby se obecně ve 
školách nedělala reklama na produkty;

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. Sportovní organizace a družstva by 
měly sloužit jako vzor pohybu a zdravé 
výživy;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že by samoregulace měla 
vést k poskytování významných míst 
v obchodech zdravím produktům, zatímco 
nezdravé potraviny by měly mít méně 
významné místo;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. zdůrazňuje význam vody pro kontrolu 
hmotnost; žádá Evropskou unii a členské 
státy, aby zajistily dostupnost vody pro 
všechny; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby bylo věnováno více podpory organické 
produkci;

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby bylo věnováno více podpory organické 
produkci;

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby bylo věnováno více podpory organické 
produkci, s přihlédnutím k významu 
důsledného monitorování přítomnosti 
glutamanu sodného, která by měla být na 
potravinách vyznačena;

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby bylo věnováno více podpory organické 
produkci;

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek;  

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby bylo věnováno více podpory organické 
produkci;

16. vítá reformu společné organizace trhu, 
která umožní, aby bylo produkováno více 
ovoce a zeleniny, jež budou podávány ve 
školách, za předpokladu, že bude 
kontrolována jakost těchto produktů, 
včetně obsahu chemických látek; požaduje, 
aby byla věnována přiměřená podpora
organické produkci;

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Frédérique Ries

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

16a. vyzývá, aby byly nalezeny možnosti 
pokračování bezplatné distribuce ovoce 
a zeleniny do škol a dobročinných 
organizací v průběhu roku 2008, jak to 
požadují některé členské státy, než bude 
s účinností od 1. ledna 2009 zaveden 
projekt „Ovoce do škol“;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. naléhavě žádá Evropskou unii 
a zejména její Radu ECOFIN, aby 
prokázaly více pružnosti při uplatňování 
snížených sazeb DPH na základní životní 
potřeby pro sociální, ekonomické, 
environmentální nebo zdravotní účely 
členskými státy; vybízí v tomto ohledu 
členské státy, které tak dosud neučinily, 
aby snížily DPH na ovoce a zeleninu, jak 
je k tomu opravňují předpisy Společenství; 
požaduje mimoto změnu platných 
dokumentů Společenství tak, aby odvětví 
ovoce a zeleniny mohlo využít výrazně
sníženou sazbu DPH, nižší než 5 %;

Or. fr

Pozměňovací návrh 204
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá iniciativy EU, jako je zřízení 
internetových stránek nazvaných Malí 
šéfkuchaři EU a Evropský den zdravé 
výživy dne 8. listopadu 2007; navrhuje, 
aby byla zorganizována informační 
kampaň zaměřená na zvýšení 
informovanosti, pokud jde o vztah mezi 
výrobky s vysokým obsahem energie 
a časovým ekvivalentem fyzické aktivity, 
jež je zapotřebí k tomu, aby se spálily 
příslušné kalorie;

17. domnívá se, že zřízení internetových 
stránek „Malí šéfkuchaři EU“* je 
příkladem iniciativy EU, jejíž užitečnost, 
vliv a funkčnost jsou vysoce sporné; 
domnívá se, že účinek takových 
internetových projektů na zdraví občanů 
je velmi omezený, zatímco riziko 
skeptického postoje vůči EU by se mohlo 
zvýšit, neboť to, co občané vnímají, je 
plýtvání finančními prostředky Unie;

* (http://eu.mini-chefs.eu)

Or. sv

Pozměňovací návrh 205
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin;

18. Vítá závazky, které na dobrovolném 
základě přijali výrobci a jež se týkají 
zavedení výživových kritérií pro složení 
potravin; vybízí výrobce potravin, aby se 
dále zapojili do změny složení potravin 
s vysokým obsahem energie a nízkým 
obsahem výživových látek s cílem snížit 
obsah tuku, cukru a soli a zvýšit obsah 
vlákniny, ovoce a zeleniny; vyzývá 
k důkladnému přezkoumání nových 
receptů, aby se zajistilo, že nezdravé živiny 
nebyly pouze nahrazeny stejně 
nebezpečnými přísadami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin;

18. domnívá se, že změna složení potravin 
je silnými nástrojem ke snížení příjmu 
tuku, cukru a soli v naší stravě 
a s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin; žádá Komisi, aby 
vytvořila mechanismus výměny 
osvědčených postupů pro změnu složení 
a pro dobrovolné dohody o cílech napříč 
členskými státy a zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin;

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin; zdůrazňuje význam úlohy 
státu vedle těchto dobrovolných závazků 
a doporučuje, aby členské státy využívaly 
daně a další finanční pobídky pro 
motivaci producentů k výrobě zdravých 
potravin;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 208
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin;

18. s potěšením vítá závazky, které na 
dobrovolném základě přijali výrobci a jež 
se týkají zavedení výživových kritérií pro 
složení potravin; vyzývá členské státy, aby 
v celé EU zajistily, že žádná forma výživy 
nebo potravin není diskriminována;

Or. de

Pozměňovací návrh 209
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že maso, mléčné výrobky 
a vejce výrazně přispívají k příjmu tuku 
a tím k obezitě; vyzývá Komisi, členské 
státy a potravinářský průmysl, aby tyto 
informace začlenily do všech jejich 
kampaní pro zdravou výživu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. žádá o pravidelné monitorování 
kvality potravin s pravidelným odběrem 
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vzorků ve všech členských státech; 
doporučuje, aby tyto informace byly 
využívány ke zlepšení kvality stravy; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 211
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že nutriční označování 
musí být povinné a jasné, aby spotřebitel 
mohl zvolit zdravé potraviny; doporučuje 
proto, aby nutriční označování bylo 
prováděno v 100g/100ml ve snaze umožnit 
spotřebitelům porovnat obsah živin 
v různých potravinářských výrobcích

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. naléhavě také žádá členské státy, aby 
využívaly přímou nebo nepřímou finanční 
podporu pro vzdělávací zařízení, jež 
nabízejí stravu, která je zvláště zdravá pro 
žáky ve školních jídelnách a/nebo 
stáncích s občerstvením;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 213
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá členské státy, aby 
prostřednictvím právních předpisů v celé 
EU zajistily, že žádná forma výživy nebo 
potravin není diskriminována;

Or. de

Pozměňovací návrh 214
Alfonso Andria

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje význam poskytování 
veškerých informací spotřebitelům, které 
vyžadují pro náležité posouzení optimální 
výživové hodnoty ve vztahu ke svému 
životnímu stylu a zdravotnímu stavu;

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 

19. požaduje zákaz jiných než přírodních
transmastných kyselin a naléhavě žádá 
členské státy, aby uplatňovaly osvědčené 
postupy při kontrole obsahu látek 
v potravinách (například soli); poukazuje
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že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

nicméně na to, že by měly být stanoveny 
zvláštní výjimky týkající se předpisů pro 
označování potravin, pokud jde o chráněné 
označení původu a chráněné zeměpisné 
označení a rovněž pro kvalitní přírodní
tradiční výrobky, při zohlednění jejich 
celkového složení a výživové hodnoty,
s cílem zachovat původní receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
v celé EU a naléhavě žádá členské státy, 
aby uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 

vypouští se
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(například soli); poukazuje nicméně na 
to, že by měly být stanoveny zvláštní 
výjimky, pokud jde o chráněné označení 
původu a chráněné zeměpisné označení 
a rovněž pro tradiční výrobky, s cílem 
zachovat původní receptury; 

Or. sv

Pozměňovací návrh 218
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
v EU a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli), a vyzývá Komisi, aby 
vypracovala program výměny 
osvědčených postupů ve všech členských 
státech EU; poukazuje nicméně na to, že 
by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 

19. požaduje zákaz umělých transmastných 
kyselin a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
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kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. požaduje zákaz průmyslových
transmastných kyselin a naléhavě žádá 
členské státy, aby uplatňovaly osvědčené 
postupy při kontrole obsahu látek 
v potravinách (například soli); poukazuje 
nicméně na to, že by měly být stanoveny 
zvláštní výjimky, pokud jde o chráněné 
označení původu a chráněné zeměpisné 
označení a rovněž pro tradiční výrobky, 
s cílem zachovat původní receptury;

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 

19. žádá členské státy, aby uplatňovaly 
osvědčené postupy při kontrole obsahu 
látek v potravinách (například soli); 
poukazuje nicméně na to, že by měly být 
stanoveny zvláštní výjimky, pokud jde 
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že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

o chráněné označení původu, chráněné 
zeměpisné označení a zaručené tradiční 
speciality a rovněž pro všechny druhy 
tradičních výrobků, s cílem zachovat 
původní receptury; v tomto ohledu má 
vysoká očekávání od budoucí zelené knihy 
o politice jakosti v zemědělství, pokud jde 
o lepší kvalitu a ochranu systémů 
zeměpisného označení;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. žádá členské státy, aby uplatňovaly 
osvědčené postupy při kontrole obsahu 
látek v potravinách (například soli); 
poukazuje nicméně na to, že by měly být 
stanoveny zvláštní výjimky, pokud jde 
o chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení a rovněž pro tradiční 
výrobky, s cílem zachovat původní 
receptury;

Or. de

Pozměňovací návrh 223
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
v celé EU a naléhavě žádá členské státy, 
aby uplatňovaly osvědčené postupy při 
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kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); cílem by měla být změna 
složení potravin a inovace výrobků;
poukazuje nicméně na to, že by měly být 
stanoveny zvláštní výjimky, pokud jde 
o chráněné označení původu a chráněné 
zeměpisné označení a rovněž pro tradiční 
výrobky, s cílem zachovat původní 
receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na 
to, že by měly být stanoveny zvláštní 
výjimky, pokud jde o chráněné označení 
původu a chráněné zeměpisné označení 
a rovněž pro tradiční výrobky, s cílem 
zachovat původní receptury;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 225
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 

19. požaduje jako první krok omezení 
jiných než přírodních transmastných 
kyselin a naléhavě žádá členské státy, aby 
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kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. požaduje zákaz průmyslově 
vyráběných transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 

19. požaduje zákaz transmastných kyselin, 
s výjimkou přirozeně se vyskytujících 
transmastných kyselin mléčného tuku,
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kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že musí být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o zemědělské výrobky;

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Johannes Lebech

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje zákaz transmastných kyselin 
a naléhavě žádá členské státy, aby 
uplatňovaly osvědčené postupy při 
kontrole obsahu látek v potravinách 
(například soli); poukazuje nicméně na to, 
že by měly být stanoveny zvláštní výjimky, 
pokud jde o chráněné označení původu 
a chráněné zeměpisné označení a rovněž 
pro tradiční výrobky, s cílem zachovat 
původní receptury;

19. požaduje zákaz transmastných kyselin, 
zejména těch vyráběných, avšak 
s výjimkou transmastných kyselin, které 
se vyskytují v malých množstvích 
v přírodních surovinách, a naléhavě žádá 
členské státy, aby uplatňovaly osvědčené 
postupy při kontrole obsahu látek 
v potravinách (například soli); 

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že současný stav 
vědeckých znalostí ukazuje, že velmi 
vysoká konzumace transmastných kyselin 
(vyšší než 2 % celkového příjmu energie) 
je spojena s významným zvýšením rizik 
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kardiovaskulárních chorob; hluboce proto 
lituje, že dosud nebyla v Evropě přijata 
žádná opatření pro snížení kumulativní 
expozice evropských spotřebitelů 
transmastným kyselinám a nasyceným 
mastným kyselinám, které jsou obsažené 
ve velkém množství zpracovaných výrobků 
s nízkou výživovou hodnotou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

20. vyzývá členské státy, aby zvážily 
podporu distribuce poukázek na čerstvé 
ovoce a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 

20. zdůrazňuje, že hospodářský vývoj za 
posledních sto let – ve všech členských 
státech – vedl k tomu, že je finanční 
potenciál v současné době vyšší než 
kdykoli předtím, takže všichni občané jsou 
schopni dát ve svém každodenním životě 
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s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

přednost zdravým potravinám;

Or. sv

Pozměňovací návrh 232
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

20. vyzývá členské státy, aby zvýšily 
informovanost o přínosech spojených se 
zdravou stravou a aby podpořily znalosti 
spotřebitele o výživě, nejlepších zdrojích 
živin a jiných prospěšných složek 
potravin, jako je například čerstvé ovoce 
a zelenina, a dali tak evropským 
spotřebitelům, zejména starším osobám 
a ženám s dětmi, volbu, jak dosáhnout 
a udržet optimální přísun výživy, který je 
nejvhodnější pro jejich individuální 
životní styl a zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Frédérique Ries, Jules Maaten

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi,
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 

vypouští se
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jakost produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 236
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

20. vyzývá členské státy a Unii, aby přijaly 
opatření, která umožní sociálním 
skupinám s nízkými příjmy kupovat 
čerstvé ovoce a zeleninu za přiměřenou 
cenu a obecněji stravovat se vyváženějším 
způsobem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá členské státy, aby podpořily 
distribuci poukázek na čerstvé ovoce 
a zeleninu osobám s nízkými příjmy, 
zejména starším osobám a ženám s dětmi, 
přičemž by se tyto poukázky používaly 
pouze v určených místních obchodech 
s potravinami, aby byla zajištěna nutriční 
jakost produktů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy, aby prosazovaly 
zlepšení dostupnosti zdravé stravy pro 
všechny obyvatele, zejména pro 
znevýhodněné skupiny, snížením sazeb 
DPH na výživově vyvážené potravinářské 
produkty;

Or. pt

Pozměňovací návrh 239
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy, aby v rámci 
sociálního programu zajistily kvalitní 
výživu i pro sociálně znevýhodněné 
skupiny;

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
zájem spotřebitelů o výživu, dobré 
dodavatele potravin a jiné vhodné složky 
výživy, jako je čerstvé ovoce a zelenina, 
aby mohli spotřebitelé v Evropě, zejména 
staří lidé a matky s dětmi, sami zvolit, jak 
chtějí zajišťovat optimální výživu 
s ohledem na svůj individuální životní styl 
a zdravotní stav;
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Or. de

Pozměňovací návrh 241
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce;

Or. de

Pozměňovací návrh 242
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce;
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

21. vyzývá obchody a restaurace, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly výběr spotřebitele 
a přístupnost široké škály čerstvých 
potravinářských výrobků, včetně 
organických produktů za dostupné ceny; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 245
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá výrobní odvětví, aby 
přezkoumala velikost jednotlivě 
podávaných porcí jídla, přičemž bude 
stanoveno více možností pro menší porce; 
vyzývá obchody, restaurace 
a provozovatele rychlého občerstvení, aby 
podporovaly přístupnost organických 
produktů za dostupné ceny;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 247
Kathalijne Maria Buitenweg

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

21a. žádá o jednotný jasný systém 
označování, založeny rovněž na porcích 
a ne pouze na váze a který jasně 
informuje spotřebitele, zda je výrobek 
zdravý;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. na základě modelu poukázek 
vyměnitelných za čerstvé ovoce a zeleninu 
na místních trzích doporučuje členským 
státům, aby zavedly distribuci poukázek 
pro sportovní aktivity, přidělovaných na 
základě posouzení sociální situace 
a zdravotního stavu;

Or. hu

Pozměňovací návrh 249
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin1 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin1 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné a neklamavé;

Or. el

Pozměňovací návrh 251
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin2 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné, včetně povinného 
nutričního označování na přední straně 
obalu s použitím barevného kódování;

Or. en

                                               
1  Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.
2 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.
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Pozměňovací návrh 252
Anne Ferreira

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo viditelné, jasné
a spotřebitelům snadno srozumitelné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin2 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

22. vítá nový návrh Komise na revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin1 a naléhavě ji žádá, aby zajistila, 
aby se označení stalo smysluplné 
a spotřebitelům snadno srozumitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 22

                                               
1 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin1 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné;

22. žádá Komisi, aby urychlila revizi 
směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 
24. září 1990 o nutričním označování 
potravin1 a v jejím rámci zajistila, aby se 
označení stalo smysluplné a spotřebitelům 
snadno srozumitelné; dále by měla být 
zdůrazněna zásadní úloha vlivu alergie 
a závislosti na individuální konzumaci 
potravin a tím také význam 
individualizace stravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá k přezkumu směrnice, aby 
obsahovala přinejmenším povinné 
vyznačování všech osmi hlavních živin 
(tuku, nasyceného tuku, soli, cukru, 
vlákniny, uhlovodíků, energie a bílkovin) 
a oddělené vyznačování umělých 
transmastných kyselin.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

                                               
1 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá návrh Komise na nařízení 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, které zavádí povinné 
nutriční označování zpracovaných 
potravin; vyjadřuje však politování nad 
tím, že návrh Komise nejde dostatečně 
daleko v poskytnutí jasného 
a srozumitelného systému označování 
evropským spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. dále žádá Komisi, aby provedla 
komplexní přezkum dopadu SZP s cílem 
posoudit, zda by měly být provedeny 
politické změny, které by usnadnily 
zlepšení stravy v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropský program „vypěstovat – uvařit –
připravit“;

Or. de
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Pozměňovací návrh 259
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. podporuje zjednodušený systém 
označování na přední straně obalu pro 
složené a zpracované potravinářské 
výrobky a nápoje, které obsahují 
výkladový prvek uvádějící přítomnost 
relativně nízkých, středních nebo 
vysokých úrovní jednotlivých složek 
potravin včetně tuku, soli a cukru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; 
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali hrdinové 
kreslených seriálů;

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali nezbytná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti 
a dospívající, včetně nových forem 
sdělovacích prostředků, které by 
zahrnovalo „nezdravé potraviny“; naléhavě 
žádá vlastníky práv na duševní vlastnictví, 
aby nepřipustili, aby jakýkoli druh těchto 
potravin propagovali hrdinové kreslených 
seriálů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; 
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“;  

Or. sv

Pozměňovací návrh 262
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; 
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby ve spolupráci 
s členskými státy a sportovními 
organizacemi vytvořily další pobídky pro 
více tělesných aktivit a pro sportovní 
záznamy ve všech sdělovacích 
prostředcích;

Or. de
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Pozměňovací návrh 263
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; 
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“;
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“;

Or. de
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Pozměňovací návrh 265
Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby přijali dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli způsobu uvádění 
výrobků na trh zaměřenému na děti, které 
by zahrnovalo „nezdravé potraviny“; 
naléhavě žádá vlastníky práv na duševní 
vlastnictví, aby nepřipustili, aby jakýkoli 
druh těchto potravin propagovali 
hrdinové kreslených seriálů;

23. vyzývá veškeré poskytovatele 
mediálních služeb, aby zachovali 
a případně přijali další dobrovolná 
opatření, jimiž ve sdělovacích prostředcích 
zamezí jakémukoli neodpovědnému
způsobu uvádění potravin a nápojů na trh
zaměřenému na děti;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat 
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic1 , je 
nedostatečný;

24. připomíná význam sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou, jakož i jejich úlohu 
při vytváření stereotypů o tělesném 
vzhledu;

Or. en

                                               
1 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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Pozměňovací návrh 267
Magor Imre Csibi

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic1 , je 
nedostatečný;

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat ve 
směrnici o audiovizuálních mediálních 
službách bez hranic2 , je nedostatečný; 
vyzývá k zákazu reklamy na výrobky 
s vysokým obsahem tuku, cukru a soli 
v EU, která doprovází nebo je obsažena 
v pořadech pro děti a dospívající; 

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic3 , je 
nedostatečný; 

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; vítá přístup, jenž byl 
přijat ve směrnici o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic4 , který 
stanoví jasný regulační rámec pro 
reklamu, a vyzývá členské státy a Komisi, 
aby vybídly poskytovatele mediálních 

                                               
1 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 
televizního vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
4 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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služeb k vypracování kodexů chování 
o nevhodné audiovizuální komerční 
komunikace týkající se potravinářských 
výrobků a nápojů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat 
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic1 , je 
nedostatečný;

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; zdůrazňuje, že 
sdělovací prostředky hrají důležitou úlohu 
při určování trendů, a to jak pokud jde 
o vzhled, tak pokud jde o stravu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 270
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat
v návrhu směrnice o audiovizuálních 

24: je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat ve 
směrnici o audiovizuálních mediálních 

                                               
1 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
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mediálních službách bez hranic1 , je 
nedostatečný; 

službách bez hranic2 , je nedostatečný; 
žádá Komisi, aby vytvořila jasný systém 
pro monitorování dobrovolného přístupu 
a aby se zavázala k předložení 
legislativních návrhů, pokud přezkum 
směrnice v roce 2010 ukáže, že 
dobrovolný přístup selhal;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Frédérique Ries, Jules Maaten

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic3 , je 
nedostatečný; 

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat ve 
směrnici o audiovizuálních mediálních 
službách bez hranic4 , je krokem správným 
směrem, a vyzývá provozovatele, aby 
předložili konkrétní opatření na 
vnitrostátní úrovni s cílem provést nebo 
posílit ustanovení přijatá v této směrnici; 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 24
                                                                                                                                                  
1 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 
televizního vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27).
3 KOM(2005)0646 a KOM(2007)0170 – 2005/0260(COD).
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování 
televizního vysílání (Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 27).
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat 
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic, je 
nedostatečný;

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou;  

Or. de

Pozměňovací návrh 273
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 
dobrovolný přístup, jenž byl přijat 
v návrhu směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách bez hranic, je 
nedostatečný;

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou;  

Or. de

Pozměňovací návrh 274
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 

24. je si vědom významu sdělovacích 
prostředků při informování, vzdělávání 
a přesvědčování v souvislosti se zdravím 
a vyváženou stravou; domnívá se však, že 



PE400.376v01-00 130/161 AM\702355CS.doc
Externí překlad

CS

dobrovolný přístup, jenž byl přijat v návrhu 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách bez hranic, je nedostatečný;

dobrovolný přístup, jenž byl přijat v návrhu 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách bez hranic, je nedostatečný;

Or. de

Pozměňovací návrh 275
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vítá dobrovolné, avšak pevné závazky 
soukromých společností, které představují 
více než 50 % reklamy na potraviny 
a nápoje v EU, zakázat veškerou reklamu 
na výrobky určené pro děti mladší 12 let, 
s výjimkou výrobků, které splňují zvláštní 
výživová kritéria založená na přijatých 
vědeckých důkazech a/nebo na platných 
vnitrostátních a mezinárodních pokynech 
o výživě; domnívá se, že by měl být 
věnován dostatek času monitorování 
dopadu těchto závazků v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Adamos Adamou, Dimitrios Papadimoulis

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. naléhavě vyzývá k zavedení časové 
hranice 21h pro reklamu pro děti na 
potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru 
a soli;

Or. en
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Pozměňovací návrh 277
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že reklama v nových 
sdělovacích prostředcích a nové 
marketingové praktiky směřující vůči 
dětem, jako je posílání SMS na mobilní 
telefony, on-line hry a sponzorování 
hřišť, by neměly být vyjmuty z norem 
vytvořených pro tradiční sdělovací 
prostředky a vyzývá k urychlenému přijetí 
účinných opatření na úrovni EU s cílem 
pokrýt tyto nové praktiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zároveň příznivě hodnotí dobrovolné 
závazky nedávno přijaté 11 
„giganty“ potravinářského průmyslu 
(zejména slib EU) omezit v Evropské unii 
reklamu na potraviny a nápoje v televizi, 
tištěných médiích a na internetu pro děti 
mladší 12 let, avšak zdůrazňuje potřebu 
zajistit účinné monitorování těchto 
závazků nezávislými orgánem ve snaze 
zajistit možnost odpovídajícího měření 
pokroku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; domnívá se, že by měl být rovněž 
řešen problém skrytého umísťování 
produktů s nízkou výživovou hodnotou ve 
filmech a kreslených seriálech;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. vyzývá průmysl, aby věnoval zvláštní 
pozornost reklamě na potravinářské 
výrobky zaměřené na děti a požaduje 
chráněné vysílací časy bez reklam a zákaz 
reklam na nezdravé potraviny se 
specifickým zaměřením na děti; je 
přesvědčen, že by na evropské úrovni měl 
být rovněž řešen problém skrytého 
umísťování produktů s nízkou výživovou 
hodnotou ve filmech a kreslených 
seriálech;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Linda McAvan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti ve snaze zajistit, aby se veškerá tato 
omezení vztahovala také na nové formy 
sdělovacích prostředků, jako jsou 
například on-line hry, automaticky 
otevíraná okna a posílání SMS; je 
přesvědčen, že by na evropské úrovni měl 
být rovněž řešen problém skrytého 
umísťování produktů s nízkou výživovou 
hodnotou ve filmech a kreslených 
seriálech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Frédérique Ries, Jules Maaten

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. vybízí poskytovatele mediálních 
služeb, aby vypracovali kodexy chování 
pro nevhodnou audiovizuální komerční 
komunikaci, která doprovází pořady pro 
děti nebo je v nich obsažena a která se 
týká potravin nebo nápojů, jež obsahují 
živiny nebo látky s vlivem na výživu nebo 
fyziologii, jako je zejména tuk, 
transmastné kyseliny, sůl/sodík a cukr, 
jejichž nepřiměřeně vysoký příjem se 
v rámci celkové výživy nedoporučuje;

Or. de



AM\702355CS.doc 135/161 PE400.376v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 285
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam; je přesvědčen, že by měl být 
rovněž řešen problém skrytého umísťování 
produktů s nízkou výživovou hodnotou ve 
filmech a kreslených seriálech;

Or. de

Pozměňovací návrh 286
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti; je přesvědčen, že by na evropské 
úrovni měl být rovněž řešen problém 
skrytého umísťování produktů s nízkou 
výživovou hodnotou ve filmech 
a kreslených seriálech;

25. požaduje chráněné vysílací časy bez 
reklam a zákaz reklam na nezdravé 
potraviny se specifickým zaměřením na 
děti;

Or. de

Pozměňovací návrh 287
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

26. žádá Komisi, průmysl a další strany 
zúčastněné na platformě EU pro stravu, 
fyzickou aktivitu a zdraví, aby 
pokračovaly v průhledném, 
participativním a nezávisle kontrolovaném 
monitorování dobrovolných závazků 
přijatých na tomto fóru a aby pravidelně 
podávaly zprávy o pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. sv
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Pozměňovací návrh 290
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Horst Schnellhardt

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 292
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích, přičemž 
by se mělo jednat o neutrální orgán bez 
vazeb na odvětví reklamy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 293
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 294
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. žádá, aby za tímto účelem bylo 
zavedeno sledování reklamy zaměřené na 
děti ve sdělovacích prostředcích;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 295
Pilar Ayuso

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. znovu připomíná svou výzvu 
členským státům, aby uznaly obezitu za 
chronickou chorobu ve snaze zabránit 
stigmatizaci obézních lidí, a radí členským 
státům, aby zajistily přístup těchto lidí ke 
vhodné léčbě v rámci svých vnitrostátních 
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zdravotních systémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Kathalijne Maria Buitenweg

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá k zákazu využívání dětských 
idolů k propagaci potravin s vysokým 
obsahem tuku, cukru nebo soli;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje potřebu chránit 
spotřebitele, zejména děti, před klamavou 
reklamou na potravinářské výrobky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily 
účinné monitorování a postihování 
obchodních praktik, které jsou způsobilé 
klamat spotřebitele;

Or. pt

Pozměňovací návrh 298
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Radu a Komisi, aby provedly 
v celé Evropě všeobecnou mediální 
kampaň pro zdravou výživu a tělesnou 
aktivitu;

Or. de

Pozměňovací návrh 299
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být zdravotničtí 
odborníci informováni o zásadní úloze, 
kterou hrají v časném rozpoznání osob 
s rizikem nadváhy, a domnívá se, že tito 
odborníci musí být důležitými aktéry v boji 
proti epidemii obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy a kardiovaskulárních chorob, 
a skutečnosti, že právě oni musí být 
hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity a nepřenosných chorob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity; žádá, aby byly ve snaze přijmout 
opatření na úrovni Společenství vytvořeny 
evropské ukazatele, jako jsou například 
šířka pasu a jakékoli další ukazatele 
rizikových faktorů spojených s obezitou 
a zejména abdominální obezitou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 302
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být zdravotničtí 
odborníci informováni o zásadní úloze, 
kterou hrají v časném rozpoznání osob 
s rizikem nadváhy, a skutečnosti, že právě 
oni musí být hlavními aktéry v boji proti 
epidemii obezity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 303
Christa Klaß

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
a zejména také dětští lékaři informováni 
o zásadní úloze, kterou hrají v časném 
rozpoznání osob s rizikem nadváhy, 
a skutečnosti, že právě oni musí být 
hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

Or. de

Pozměňovací návrh 304
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
vědomi zásadní úlohy, kterou hrají 
v časném rozpoznání pacientů s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry ve společném úsilí 
boje proti epidemii obezity;

Or. it

Pozměňovací návrh 305
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 27. uznává, že by měli být zdravotničtí 
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informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

odborníci informováni o zásadní úloze, 
kterou hrají v časném rozpoznání osob 
s rizikem nadváhy a kardiovaskulárních 
nemocí, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v rámci spolupráce
v boji proti epidemii obezity 
a nepřenosným chorobám; domnívá se 
mimoto, že by EU měla investovat do 
vzdělání, které poskytuje vědecky 
přizpůsobené informace o behaviorální 
podpoře a odborné přípravě odborníků na 
stravu a výživu, a poskytovat zvýšenou 
finanční podporu, aby mohli zdravotničtí 
odborníci věnovat více času prevenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity; zdůrazňuje proto význam 
provádění systematických rutinních 
antropometrických měření ve spojení 
s prověřováním dalších 
kardiometabolických rizikových faktorů, 
s cílem posoudit nemoci doprovázející 
nadváhu/obezitu na úrovni primární péče; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že by měli být praktičtí lékaři
informováni o zásadní úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni musí 
být hlavními aktéry v boji proti epidemii 
obezity;

27. uznává, že by měli být zdravotničtí 
odborníci informováni o zásadní úloze, 
kterou hrají v časném rozpoznání osob 
s rizikem nadváhy, a skutečnosti, že právě 
oni musí být hlavními aktéry v boji proti 
epidemii obezity; doporučuje zpřístupnit 
odbornou přípravu a vědecky podložené 
informace o behaviorálních terapiích ve 
snaze podpořit zdravotnické odborníky;

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Edite Estrela

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vybízí zdravotnické odborníky 
a vědeckou obec, aby abdominální obezitu 
považovali za důležitý faktor 
kardiometabolických abnormalit, a aby se 
zabývali měřením, hodnocením a řízením 
tohoto druhu obezity;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Dan Jørgensen

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. zdůrazňuje, že průmyslově vyráběné 
transmastné kyseliny představují 
závažnou, dobře dokumentovanou 
a zbytečnou hrozbu pro zdraví Evropanů, 
které by se mělo čelit vhodnou legislativní 
iniciativou usilující o účinné vyloučení 
průmyslově vyráběných transmastných 
kyselin z potravinářských výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Dorette Corbey

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. upozorňuje na problém špatné výživy 
jakožto stavu, ve kterém nedostatek, 
přebytek nebo nevyváženost stravy vede 
k měřitelným škodlivých dopadům na 
tkáň, postavu a tělesnou funkci; 
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připomíná také, že špatná výživa je velkou 
zátěží jak pro životní podmínky 
jednotlivce, tak pro společnost, zejména 
pro systém zdravotní péče, a že vede ke 
zvýšené úmrtnosti, delším pobytům 
v nemocnici, větším komplikacím a nižší 
kvalitě života pacientů; připomíná, že dny 
strávené v nemocnici navíc a léčba 
komplikací způsobených špatnou výživou 
stojí veřejné rozpočty ročně miliardy eur;

Or. nl

Pozměňovací návrh 312
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. doporučuje také, aby vedle výše 
uvedených opatření byly využity 
příležitosti, které nabízejí sdělovací 
prostředky, aby si děti zvykly na zdravý 
životní styl prostřednictvím pozitivní 
reklamy a materiálů představujících 
atraktivní příklady zdravé stravy 
a pravidelné tělesné aktivity;

Or. hu

Pozměňovací návrh 313
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. uznává, že by měli být praktičtí lékaři 
informováni o vedoucí úloze, kterou hrají 
v časném rozpoznání osob s rizikem 
nadváhy, a skutečnosti, že právě oni jsou 
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hlavními aktéry v boji proti epidemii
obezity;

Or. de

Pozměňovací návrh 314
Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických 
odborníků jako „klinických 
dietetiků“ a „odborníků na výživu“; 
naléhavě žádá členské státy, aby ve 
školách a na všech pracovištích podpořily 
přítomnost tohoto typu lékařů;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 315
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů; 
domnívá se, že by při odborné přípravě 
těchto odborníků měly být náležitě 
zohledněny rozdíly v pohlaví a dále 
kulturní, etnické a věkové rozdíly 
v celkové populaci;
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Or. it

Pozměňovací návrh 316
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů 
nebo jiných lékařských a zdravotnických 
specialistů;

Or. hu

Pozměňovací návrh 317
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily jejich přítomnost, a tím 
usnadnily jejich dostupnost pro veřejnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“;

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Thomas Ulmer

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby ve školách a na všech pracovištích 
podpořily přítomnost tohoto typu lékařů;

28. je přesvědčen, že je nezbytné řádně 
uznat kvalifikaci zdravotnických odborníků 
jako „klinických dietetiků“ a „odborníků 
na výživu“; naléhavě žádá členské státy, 
aby se o to zasadily;

Or. de

Pozměňovací návrh 320
Avril Doyle

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví, 
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a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména 
abdominální obezitou; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila informovanost 
o nebezpečí domácích diet, zejména pokud 
tyto diety zahrnují používání léků proti 
obezitě užívaných bez lékařského předpisu;

například prostřednictvím Zdravotnického 
fóra EU; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu; 
připomíná, že by bylo užitečné
organizovat programy a diskuse o boji 
prosti obezitě ve vnitrostátních 
nemocnicích;

Or. el

Pozměňovací návrh 322
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
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a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou, a aby tak informovala 
o kardiovaskulárních rizicích; naléhavě 
žádá Komisi, aby zajistila informovanost 
o nebezpečí domácích diet, zejména pokud 
tyto diety zahrnují používání léků proti 
obezitě užívaných bez lékařského předpisu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Miroslav Mikolášik

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá o výzkum 
potenciální úlohy klinicky ověřené léčby 
snižování nadváhy pro případné doplnění 
zdravé stravy a tělesné aktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou, a aby podporovala kampaně pro 
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zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

odbornou přípravu zdravotnických 
odborníků v oblasti prevence a veřejné 
informační kampaně o prevenci 
rizikových faktorů různých 
kardiovaskulárních nemocí; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila informovanost 
o nebezpečí domácích diet, zejména pokud 
tyto diety zahrnují používání léků proti 
obezitě užívaných bez lékařského předpisu;

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví, 
například prostřednictvím Zdravotnického 
fóra EU, a rovněž informační kampaně 
o rizicích spojených s obezitou, zejména 
abdominální obezitou; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila informovanost 
o nebezpečí domácích diet, zejména pokud 
tyto diety zahrnují používání léků proti 
obezitě užívaných bez lékařského předpisu 
nebo bez povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Renate Sommer

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 

29. vyzývá Komisi, aby podporovala 
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
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a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu; vyzývá 
Komisi, aby věnovala více pozornosti 
problému špatné výživy a podvýživy, jakož 
i dehydrataci;

Or. de

Pozměňovací návrh 327
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby podporovala
osvědčené postupy ve zdravotnictví 
a rovněž informační kampaně o rizicích 
spojených s obezitou, zejména abdominální 
obezitou; naléhavě žádá Komisi, aby 
zajistila informovanost o nebezpečí 
domácích diet, zejména pokud tyto diety 
zahrnují používání léků proti obezitě 
užívaných bez lékařského předpisu;

29. vyzývá Komisi, aby vytvořila evropské 
antropometrické ukazatele a pokyny 
o kardiometabolických rizikových 
faktorech spojených s obezitou ve snaze 
podporovat osvědčené postupy ve 
zdravotnictví a rovněž informační kampaně 
o rizicích spojených s obezitou, zejména 
abdominální obezitou; naléhavě žádá 
Komisi, aby zajistila informovanost 
o nebezpečí domácích diet, zejména pokud 
tyto diety zahrnují používání léků proti 
obezitě užívaných bez lékařského předpisu;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Pilar Ayuso

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. uznává, že úsilí velkého počtu 
Evropanů o úspěšnou regulaci jejich 
hmotnosti je ohrožováno dietními výrobky 
a programy, které nejsou založené na 
uznávané lékařské vědě a které vydávají 
klamavá tvrzení a nemají lékařské 
povolení; žádá Komisi, aby provedla 
důkladné posouzení trhu programů 
a produktů na snižování nadváhy a jasně 
odlišila ty, které jsou klinicky ověřené, od 
těch, které nejsou;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
financovaly výzkum souvislostí mezi 
obezitou a chronickými chorobami, jako 
je rakovina a diabetes, neboť je nutné, 
aby epidemiologický výzkum určil faktory, 
které jsou nejvíce spojené se zvýšením 
výskytu obezity; vyzývá rovněž 
k vypracování studií pro srovnání 
a posouzení účinnosti různých zákroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Anja Weisgerber

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. konstatuje, že úsilí velkého počtu 
Evropanů o úspěšné regulaci jejich 
hmotnosti je ohrožováno dietními výrobky 
a programy, které nejsou založené na 
uznávané lékařské vědě a které vydávají 
klamavá tvrzení a nemají lékařské 
povolení; žádá Komisi, aby provedla 
důkladné posouzení trhu programů 
a produktů na snižování nadváhy a jasně 
odlišila ty, které jsou klinicky ověřené, od 
těch, které nejsou;

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Antonios Trakatellis

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
systém pro zajištění přístupu ke službám 
prevence, kontroly a regulace nadváhy, 
obezity a souvisejících chronických 
chorob;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Kathy Sinnott

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá Evropský parlament a Komisi, 
aby financovaly základní výzkum 
souvislostí mezi obezitou a chronickými 
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chorobami, jako je rakovina, a rovněž 
studie srovnávající a hodnotící různé 
zákroky; je potřeba provést 
epidemiologický výzkum s cílem určil 
faktory, které jsou nejvíce spojené se 
zvýšením výskytu obezity, a společně se 
studiemi dopadů a psychologickým 
výzkumem by měly být určeny faktory, 
které mohou vést ke změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví;

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví, neboť diabetes 
je chronickou chorobou často spojenou 
s obezitou, a to zejména s abdominální 
obezitou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví;

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví a vyzývá 
k zahrnutí dalších rizikových faktorů 
kardiovaskulárních chorob;

Or. it
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Pozměňovací návrh 335
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví;

30. vítá zahrnutí „diabetu a obezity“ mezi 
priority v rámci sedmého rámcového 
programu v oblasti zdraví a vyzývá Komisi, 
aby financovala základní výzkum, jako je 
identifikace a posouzení nejrůznějších 
biomarkerů v podskupinách zkoumaných 
subjektů s cílem objasnit biologické 
mechanismy vedoucí k obezitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Philip Bushill-Matthews

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. poukazuje na odhady, podle kterých 
40 % pacientů v nemocnicích a mezi 40 
a 80 % osob v domovech pro seniory trpí 
špatnou výživou; vyzývá členské státy, aby 
zlepšily množství a kvalitu stravy 
v nemocnicích a domovech pro seniory, 
což povede ke snížení doby strávené 
v nemocnicích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 337
Adamos Adamou

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vybízí k dalšímu vědeckému výzkumu 
monitorování abdominální obezity 
v souvislosti s výzkumným rámcovým 
programem EU;

Or. el

Pozměňovací návrh 338
John Bowis

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vybízí k dalšímu vědeckému výzkumu 
a monitorování abdominální obezity jako 
součásti výzkumného rámcového 
programu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Frédérique Ries

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. pověřuje svého předsedu, aby toto 
usnesení předal Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům v členských státech.

31. pověřuje svého předsedu, aby toto 
usnesení předal Radě a Komisi a vládám 
a parlamentům v členských státech 
a kandidátských zemích a Světové 
zdravotnické organizaci.



AM\702355CS.doc 159/161 PE400.376v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. naléhavě žádá Komisi, aby k výživě 
přijala více holistický přístup, aby ze 
špatné výživy učinila vedle obezity 
klíčovou prioritu v oblastech výživy 
a zdraví a aby ji začlenila do výzkumných 
iniciativ financovaných EU a do 
partnerství na úrovni EU všude tam, kde 
to bude možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. je přesvědčen, že je potřebný 
horizontální přístup jak na evropské 
úrovni, tak na úrovni členských států, aby 
se rozvinula a popularizovala zdravá 
strava a zdravý životní styl v nejširším 
smyslu slova, a aby se vyřešily stávající 
problémy, s přihlédnutím k jejich 
víceodvětvové povaze;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 342
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. vyzývá členské státy, aby podporovaly 
kurzy odborné přípravy a aktivity pro 
lékařské/zdravotnické odborníky s cílem 
posílit kontrolu, diagnostiku a léčbu 
abdominální obezity;

Or. it

Pozměňovací návrh 343
Antonio De Blasio

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. zdůrazňuje význam horizontálního 
přístupu k problémům způsobeným 
stravou, nadváhou a obezitou, zejména 
s ohledem na společnou zemědělskou 
politiku Evropské unie, v rámci které se 
v mnoha případech v současnosti při 
posuzování příspěvků Společenství 
nevěnuje pozornost dopadům pobídkových 
programů na zdraví; 

Or. hu

Pozměňovací návrh 344
Adriana Poli Bortone

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. vyzývá Komisi, aby podporovala 
celoevropské informační kampaně 
zaměřené na širokou veřejnost a zejména 
na lékařské povolání, ve snaze zvýšit 
informovanost o rizicích abdominální 
obezity;

Or. it
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