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27.4.2015 B8-0360/1 

Pozměňovací návrh  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského 

Expa 2015, které je zaměřeno především 

na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, 

jenž stejně jako zemědělství s 

problematikou potravin, potravinové 

soběstačnosti a udržitelnosti souvisí; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Pozměňovací návrh  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že rybolov je stejně 

jako zemědělství klíčovým prvkem 

hospodářství, jednak z hlediska dovozu, 

neboť EU je největším světovým 

dovozcem produktů rybolovu a 

akvakultury a objem vývozu dosahuje 4,1 

miliardy EUR ročně, a jednak proto, že v 

odvětví rybolovu je zaměstnáno 116 094 

osob, v odvětví akvakultury 85 000 osob a 

v odvětví zpracování produktů rybolovu 

115 651 osob; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/3 

Pozměňovací návrh  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Eb. vzhledem k tomu, že „Potrava pro 

planetu, energie pro život“ je globální 

téma, které zahrnuje všechny hospodářské 

a produktivní činnosti, jež přispívají k 

zajištění obživy a udržitelnosti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Pozměňovací návrh  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ec. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu 

musí být zapojeno do diskuse o tom, jak 

zajistit potravu pro planetu, pokud jde o 

potraviny z mořských zdrojů, a jak 

dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a 

spotřebou zdrojů; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Pozměňovací návrh  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že vědecký řídící 

výbor pro Expo 2015 se domnívá, že bude 

třeba rozvíjet nové poznatky v některých 

specifických oblastech a podporovat 

informovanost veřejnosti o potravinách 

a produkci potravin v odvětví zemědělství 

prostřednictvím vzdělávání a informačních 

kampaní tak, aby si lidé byli vědomi toho, 

že rozhodují-li se jako jednotlivci při 

výběru potravin, mají jejich rozhodnutí 

celosvětový dopad; 

F. vzhledem k tomu, že vědecký řídící 

výbor pro Expo 2015 se domnívá, že bude 

třeba rozvíjet nové poznatky v některých 

specifických oblastech a podporovat 

informovanost veřejnosti o potravinách a 

produkci potravin v odvětví zemědělství, 

modré ekonomiky a rybolovu 

prostřednictvím vzdělávání a informačních 

kampaní tak, aby si lidé byli vědomi toho, 

že rozhodují-li se jako jednotlivci při 

výběru potravin, mají jejich rozhodnutí 

celosvětový dopad; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Pozměňovací návrh  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že naše oceány, 

moře a vnitrozemské vodní cesty jsou 

cenné z hlediska zdravé výživy, a vzhledem 

k tomu, že jejich ochrana je nezbytnou 

podmínkou našeho přežití; vzhledem k 

tomu, že rybolov a akvakultura zajišťují 

živobytí 10–12 % světové populace; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Pozměňovací návrh  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ma. vzhledem k tomu, že produkce zdrojů 

bílkovin je jednou z klíčových výzev 

zajišťování potravin, a vzhledem k tomu, 

že rybolov hraje v tomto směru zásadní 

úlohu, stejně jako modrá ekonomika 

obecně, zejména pokud jde o výzkum řas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Pozměňovací návrh  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění M b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Mb. vzhledem k tomu, že ryba je klíčovým 

zdrojem bílkovin a mikroživin ve výživě 

pro chudé skupiny obyvatelstva, jež 

nemusí mít snadný přístup k jiným 

zdrojům obživy; vzhledem k tomu, že v 

mnohých částech světa si lidé živobytí 

obstarávají lokálně a nutričně prospěšné 

látky získávají z místních mořských zdrojů 

v rámci společenství rybařících v 

pobřežních a vnitrozemských vodách v 

blízkosti svých domovů;   

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Pozměňovací návrh  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Oa. vzhledem k tomu, že podle údajů FAO 

bylo v roce 2012 činných v odvětví 

primárního rybolovu a akvakultury 

přibližně 58,3 milionu osob; vzhledem k 

tomu, že více než 15 % osob, které byly v 

roce 2012 přímo zapojeny do odvětví 

primárního rybolovu, tvořily ženy; 

vzhledem k tomu, že rybolov a 

akvakultura zajišťují celkově živobytí 10–

12 % světové populace; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Pozměňovací návrh  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Y 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Y. vzhledem k tomu, že kvůli nestabilním 

zemědělským trhům v rozvojových zemích 

jsou dodávky potravin nadměrně ohroženy 

přírodními katastrofami, konflikty 

a krizemi v oblasti veřejného zdraví; 

Y. vzhledem k tomu, že kvůli nestabilním 

trhům se zemědělskými produkty a s 

produkty rybolovu v rozvojových zemích 

jsou dodávky potravin nadměrně ohroženy 

přírodními katastrofami, konflikty 

a krizemi v oblasti veřejného zdraví; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Pozměňovací návrh  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění Z 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Z. vzhledem k tomu, že potravinový 

systém se podílí na změně klimatu a je 

touto změnou zároveň ovlivňován, což má 

dopad na dostupnost přírodních zdrojů 

a podmínky zemědělské a průmyslové 

produkce; 

Z. vzhledem k tomu, že potravinový 

systém se podílí na změně klimatu a je 

touto změnou zároveň ovlivňován, což má 

dopad na dostupnost přírodních zdrojů 

a podmínky zemědělské, rybolovné 

a průmyslové produkce; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Pozměňovací návrh  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AC 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AC. vzhledem k tomu, že pokud by bylo 

odvětví potravinářství lépe řízeno, dosáhlo 

by se efektivnějšího využití půdy a lepšího 

řízení vodních zdrojů a mělo by to přínos 

pro zemědělský sektor na celém světě a pro 

další boj proti podvýživě a špatné stravě 

v rozvojových oblastech; 

AC. vzhledem k tomu, že pokud by bylo 

odvětví potravinářství lépe řízeno, dosáhlo 

by se efektivnějšího využití půdy a lepšího 

řízení vodních zdrojů a mělo by to přínos 

pro zemědělský a rybolovný sektor na 

celém světě a pro další boj proti podvýživě 

a špatné stravě v rozvojových oblastech; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Pozměňovací návrh  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AC a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ACa. vzhledem k tomu, že výměty ryb jsou 

zbytečným odpadem cenných živých 

zdrojů a významnou měrou přispívají k 

vyčerpávání mořských populací; vzhledem 

k tomu, že výměty mohou mít řadu 

negativních ekologických dopadů na 

mořské ekosystémy kvůli změnám celkové 

struktury trofických řetězců a stanovišť, 

které by naopak mohly ohrožovat 

udržitelnost současného rybolovu;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Pozměňovací návrh  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AF 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AF. vzhledem k tomu, že vymýcení hladu 

nelze dosáhnout pouhým dodáváním 

dostatečného množství potravin všem; 

vzhledem k tomu, že jej lze dosáhnout 

jedině tak, že bude drobným zemědělcům 

umožněno vlastnit půdu a hospodařit na ní, 

že budou zachovány systémy 

spravedlivého obchodování a že budou 

sdíleny znalosti, inovace a udržitelné 

postupy; 

AF. vzhledem k tomu, že vymýcení hladu 

nelze dosáhnout pouhým dodáváním 

dostatečného množství potravin všem; 

vzhledem k tomu, že jej lze dosáhnout 

jedině tak, že bude drobným zemědělcům a 

rybářům umožněno vlastnit půdu a vodní 

plochu a hospodařit na ní, že budou 

zachovány systémy spravedlivého 

obchodování a že budou sdíleny znalosti, 

inovace a udržitelné postupy; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Pozměňovací návrh  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AG a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 AGa. vzhledem k tomu, že je obzvláště 

důležité uznat klíčovou úlohu rybářů a 

chovatelů v oblasti akvakultury v našich 

evropských pobřežních územích a na 

ostrovech; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Pozměňovací návrh  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AH 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AH. vzhledem k tomu, že je vhodné uznat 

četné funkce plněné zemědělstvím a 

lesnictvím, jež mají kromě produkce 

potravin klíčový význam pro dobré životní 

podmínky obyvatelstva, pokud jde o 

kvalitu krajiny, biologickou rozmanitost, 

stabilitu klimatu a zmírňování přírodních 

katastrof, jako jsou povodně, sucha a 

požáry; 

AH. vzhledem k tomu, že je vhodné uznat 

četné funkce plněné zemědělstvím, 

lesnictvím a rybolovem, jež mají kromě 

produkce potravin klíčový význam pro 

dobré životní podmínky obyvatelstva, 

pokud jde o kvalitu krajiny, biologickou 

rozmanitost, stabilitu klimatu, kvalitu 

oceánů a zmírňování přírodních katastrof, 

jako jsou povodně, sucha a požáry; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/17 

Pozměňovací návrh  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že pro vyřešení problému 

zajištění potravin jsou klíčové následující 

faktory: silné a udržitelné zemědělské 

odvětví v celé EU, kvetoucí a 

diverzifikované hospodářství venkova, 

čisté životní prostředí a rodinné 

zemědělské podniky, podporované silnou, 

spravedlivější, mezinárodně udržitelnou a 

odpovídajícím způsobem financovanou 

společnou zemědělskou politikou; 

1. zdůrazňuje, že pro vyřešení problému 

zajištění potravin jsou klíčové následující 

faktory: silné a udržitelné odvětví 

zemědělství a rybolovu v celé EU, kvetoucí 

a diverzifikované hospodářství venkova, 

čisté životní prostředí a rodinné 

zemědělské podniky, podporované silnou, 

spravedlivější, mezinárodně udržitelnou a 

odpovídajícím způsobem financovanou 

společnou zemědělskou politikou; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/18 

Pozměňovací návrh  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje skutečnost, že je rovněž 

důležité provádět udržitelnou a náležitě 

financovanou společnou rybářskou 

politiku a zaručit soudržnost mezi 

obchodními a rybářskými politikami EU; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/19 

Pozměňovací návrh  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že větší volatilita na trzích 

s potravinami vede k problémům týkajícím 

se udržitelnosti a vyžaduje posílení 

opatření na větší zabezpečení dodávek 

potravin a environmentální udržitelnost 

jejich produkce, a to prostřednictvím boje 

proti nedostatku přírodních zdrojů a 

podpory výzkumu a inovací v zemědělství; 

8. domnívá se, že větší volatilita na trzích 

s potravinami vede k problémům týkajícím 

se udržitelnosti a vyžaduje posílení 

opatření na větší zabezpečení dodávek 

potravin a environmentální udržitelnost 

jejich produkce, a to prostřednictvím boje 

proti nedostatku přírodních zdrojů a 

podpory výzkumu a inovací v zemědělství 

a rybolovu; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/20 

Pozměňovací návrh  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je přesvědčen, že vhodné institucionální 

a regulační rámce a rámce pro 

monitorování mohou podporovat prostředí 

pro rozvoj spolehlivých, udržitelných, 

spravedlivých, cenově dostupných a 

rozmanitých zemědělských tržních 

systémů; 

9. je přesvědčen, že vhodné institucionální 

a regulační rámce a rámce pro 

monitorování mohou podporovat prostředí 

pro rozvoj spolehlivých, udržitelných, 

spravedlivých, cenově dostupných a 

rozmanitých tržních systémů v odvětví 

zemědělství a rybolovu; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/21 

Pozměňovací návrh  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. trvá na tom, aby Komise zajistila 

soulad politických rozhodnutí svých 

generálních ředitelství pro obchod, 

zemědělství a rybolov s cílem zaručit 

reciprocitu norem v oblasti hygieny a 

udržitelnosti; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/22 

Pozměňovací návrh  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech obhospodařování půdy 

a udržitelné intenzifikace podporou 

účinnějšího využívání živin, vody a 

energie, věnováním větší pozornosti 

ochraně vodních a půdních zdrojů, další 

úpravou biologických opatření pro boj 

proti škůdcům (integrovaná ochrana 

rostlin) a podporou výzkumu za účelem 

zlepšení výnosů při současném zmírnění 

dopadu na životní prostředí; 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech kvality pobřežních 

vod, obhospodařování půdy a udržitelné 

intenzifikace podporou účinnějšího 

využívání živin, vody a energie, 

věnováním větší pozornosti ochraně 

vodních a půdních zdrojů, další úpravou 

biologických opatření pro boj proti 

škůdcům (integrovaná ochrana rostlin) a 

podporou výzkumu za účelem zlepšení 

výnosů při současném zmírnění dopadu na 

životní prostředí; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/23 

Pozměňovací návrh  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. je znepokojen celosvětově 

narůstajícím výskytem nezákonného 

rybolovu, který má vysoce škodlivé účinky 

na životní prostředí, biologickou 

rozmanitost a hospodářství; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/24 

Pozměňovací návrh  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. žádá Komisi, aby rovněž zajistila 

stabilitu příjmů rybářů a chovatelů v 

oblasti akvakultury, a to vzhledem k jejich 

strategickému know-how, jež je životně 

důležité udržet na našich územích; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/25 

Pozměňovací návrh  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že má-li být splněn úkol 

zajištění potravin, je nutné důrazně 

bojovat proti nezákonnému rybolovu; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/26 

Pozměňovací návrh  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vyzdvihuje zásadní roli rozvoje 

venkova pro hospodářský a sociální růst 

určitého území a vyzývá k podpoře 

mladých zemědělců; 

21. vyzdvihuje zásadní roli rozvoje 

venkova a pobřežních oblastí pro 

hospodářský a sociální „zelený a modrý“ 

růst určitého území a vyzývá k podpoře 

mladých zemědělců a rybářů; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/27 

Pozměňovací návrh  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. připomíná, že je důležité podporovat 

zemědělství v rozvojových zemích 

a poskytovat přiměřenou část zámořské 

rozvojové pomoci EU zemědělskému 

odvětví; považuje za politováníhodné, že 

od osmdesátých let minulého století 

dramaticky poklesla výše rozvojové 

pomoci určené na zemědělství, a vítá, že 

byla uznána nutnost tento trend zvrátit; 

31. připomíná, že je důležité podporovat 

zemědělství a rybolov v rozvojových 

zemích a poskytovat přiměřenou část 

zámořské rozvojové pomoci EU 

zemědělskému odvětví; považuje za 

politováníhodné, že od osmdesátých let 

minulého století dramaticky poklesla výše 

rozvojové pomoci určené na zemědělství, 

a vítá, že byla uznána nutnost tento trend 

zvrátit; 

Or. en 



 

AM\1059333CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/28 

Pozměňovací návrh  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milánské Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AG 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

AG. vzhledem k tomu, že je vhodné uznat 

zásadní roli zemědělců, zejména rodinných 

zemědělských podniků, při zajišťování 

celosvětového zabezpečení dodávek 

potravin; 

AG. vzhledem k tomu, že je vhodné uznat 

zásadní roli zemědělců a rybářů, zejména 

rodinných zemědělských a rybářských 

podniků, při zajišťování celosvětového 

zabezpečení dodávek potravin; 

Or. en 

 

 


