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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

27.4.2015 B8-0360/1 

Τροπολογία  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Γα. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θέµατα 
της Παγκόσµιας Έκθεσης του Μιλάνου 
2015, που αφορούν κυρίως τα τρόφιµα, 
περιλαµβάνουν επίσης την αλιεία, η 
οποία, όπως και η γεωργία, συνδέεται µε 
τα θέµατα των τροφίµων, την 
επισιτιστική αυτονοµία και τη 
βιωσιµότητα· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/2 

Τροπολογία  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Eα. λαµβάνοντας υπόψη ότι, όπως η 
γεωργία, και η αλιεία αποτελεί βασική 
συνιστώσα της οικονοµίας, πρώτον από 
πλευράς εισαγωγών, δεδοµένου ότι η ΕΕ 
είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας στον 
κόσµο προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, µε την αξία των 
εξαγωγών της ΕΕ να φθάνει τα 4,1 δις 
ευρώ ετησίως και, δεύτερον, επειδή στον 
τοµέα της αλιείας εργάζονται 116.094 
άνθρωποι, 85.000 στον τοµέα της 
υδατοκαλλιέργειας και 115 651 στον 
τοµέα της µεταποίησης ιχθύων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/3 

Τροπολογία  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Eβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η «Τροφή για 
τον πλανήτη: Ενέργεια πηγή ζωής» είναι 
ένα παγκόσµιο θέµα που περιλαµβάνει 
όλες τις οικονοµικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες που συµβάλλουν στην 
εξασφάλιση της διατροφής και της 
βιωσιµότητας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/4 

Τροπολογία  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Eγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι ο τοµέας της 
αλιείας θα πρέπει να εµπλακεί στη 
συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο 
διατροφής του πλανήτη, στον βαθµό που 
προµηθεύει θαλασσινά, επιτυγχάνοντας 
ισορροπία µεταξύ της προσφοράς και της 
κατανάλωσης πόρων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/5 

Τροπολογία  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή της 

ΕΕ για την Παγκόσµια Έκθεση του 2015 

προβλέπει την ανάγκη επιδίωξης νέων 

γνώσεων σε συγκεκριµένους τοµείς και 

προώθησης της καλύτερης κατανόησης 

των τροφίµων και της παραγωγής 

τροφίµων εντός του γεωργικού κλάδου, 

µέσω της εκπαίδευσης και της 

επικοινωνίας, ούτως ώστε οι πολίτες να 

αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχουν σε 

παγκόσµιο επίπεδο οι διατροφικές τους 

επιλογές· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιστηµονική Συντονιστική Επιτροπή της 

ΕΕ για την Παγκόσµια Έκθεση του 2015 

προβλέπει την ανάγκη επιδίωξης νέων 

γνώσεων σε συγκεκριµένους τοµείς και 

προώθησης της καλύτερης κατανόησης 

των τροφίµων και της παραγωγής 

τροφίµων εντός του γεωργικού κλάδου, 
και των κλάδων της γαλάζιας οικονοµίας 
και της αλιείας, µέσω της εκπαίδευσης και 
της επικοινωνίας, ούτως ώστε οι πολίτες να 

αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις που έχουν σε 

παγκόσµιο επίπεδο οι διατροφικές τους 

επιλογές; 

Or. en 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/6 

Τροπολογία  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Hα. εκτιµώντας ότι οι ωκεανοί, οι 
θάλασσες και οι εσωτερικές πλωτές οδοί 
είναι πολύτιµοι από την άποψη της 
υγιεινής διατροφής, καθώς και ότι η 
προστασία τους είναι απαραίτητη για την 
επιβίωσή µας· λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια 
εξασφαλίζουν τα προς το ζην στο 10-12% 
του παγκόσµιου πληθυσµού· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/7 

Τροπολογία  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΓα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή 
πρωτεΐνης είναι µία από τις 
σηµαντικότερες προκλήσεις για την 
ασφάλεια των τροφίµων και ότι, ως εκ 
τούτου, η αλιεία έχει σηµαντικό ρόλο να 
διαδραµατίσει στο πλαίσιο αυτό, όπως 
και η γαλάζια οικονοµία στο σύνολό της, 
ιδίως όσον αφορά την έρευνα στον τοµέα 
των αλγών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/8 

Τροπολογία  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΓβ. εκτιµώντας ότι τα ψάρια αποτελούν 
κρίσιµη πηγή διαιτητικών πρωτεϊνών και 
ιχνοστοιχείων, για φτωχές κοινότητες που 
δεν µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση 
σε άλλες πηγές διατροφής· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι, σε πολλά µέρη του κόσµου, τα 
µέσα διαβίωσης και τα διατροφικά οφέλη 
των θαλάσσιων πόρων παράγονται 
τοπικά, εντός των κοινοτήτων που 
αλιεύουν στα παράκτια και εσωτερικά 
ύδατα κοντά στις εστίες τους· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Τροπολογία  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΙΕα. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα 
µε τον FAO, το 2012, περίπου 58.300.000 
άνθρωποι ασχολούνταν µε τον πρωτογενή 
τοµέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 15% του συνόλου 
των ατόµων που ασχολούνταν άµεσα µε 
τον πρωτογενή αλιευτικό τοµέα το 2012· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι, συνολικά, η 
αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια 
εξασφαλίζουν τα προς το ζην του 10-12% 
του παγκόσµιου πληθυσµού· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Τροπολογία  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη KΕ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ευπαθείς 

γεωργικές αγορές στις αναπτυσσόµενες 

χώρες καθιστούν τον εφοδιασµό µε 

τρόφιµα εξαιρετικά ευάλωτο σε φυσικές 

καταστροφές, συγκρούσεις ή κρίσεις στον 

τοµέα της δηµόσιας υγείας· 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ευπαθείς 

γεωργικές και αλιευτικές αγορές στις 
αναπτυσσόµενες χώρες καθιστούν τον 

εφοδιασµό µε τρόφιµα εξαιρετικά ευάλωτο 

σε φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις ή 

κρίσεις στον τοµέα της δηµόσιας υγείας 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Τροπολογία  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη KΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

επισιτιστικό σύστηµα συµβάλλει στην 

κλιµατική αλλαγή και επηρεάζεται από 

αυτήν, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη 

διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων και 

στις συνθήκες της γεωργικής και 

βιοµηχανικής παραγωγής· 

ΚΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το 

επισιτιστικό σύστηµα συµβάλλει στην 

κλιµατική αλλαγή και επηρεάζεται από 

αυτήν, γεγονός που έχει επιπτώσεις στη 

διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων και 

στις συνθήκες της γεωργικής, αλιευτικής 
και βιοµηχανικής παραγωγής· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Τροπολογία  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΚΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια καλύτερη 

διαχείριση του κλάδου των τροφίµων θα 

οδηγούσε σε αποδοτικότερη χρήση της γης 

και καλύτερη διαχείριση των υδατικών 

πόρων, θα είχε θετικές συνέπειες για όλο 

τον γεωργικό τοµέα παγκοσµίως και θα 

συνέβαλλε σηµαντικά στην καταπολέµηση 

του υποσιτισµού στον αναπτυσσόµενο 

κόσµο· 

ΚΘ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µια καλύτερη 

διαχείριση του κλάδου των τροφίµων θα 

οδηγούσε σε αποδοτικότερη χρήση της γης 

και καλύτερη διαχείριση των υδατικών 

πόρων, θα είχε θετικές συνέπειες για όλο 

τον γεωργικό και αλιευτικό τοµέα 
παγκοσµίως και θα συνέβαλλε σηµαντικά 

στην καταπολέµηση του υποσιτισµού στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Τροπολογία  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΚΘ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΚΘ α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
απόρριψη ιχθύων αποτελεί άσκοπη 
σπατάλη πολύτιµων πόρων διαβίωσης 
και παίζει σηµαντικό ρόλο στη µείωση 
των θαλάσσιων πληθυσµών· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόρριψη 
µπορεί να έχει µια σειρά από αρνητικές 
οικολογικές επιπτώσεις στα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα λόγω των αλλαγών στη 
συνολική δοµή των τροφικών πλεγµάτων 
και των οικοτόπων, οι οποίες µε τη σειρά 
τους θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
τη βιωσιµότητα των σηµερινών 
αλιευµάτων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/14 

Τροπολογία  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΒ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΛΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη 

της πείνας µε βιώσιµο τρόπο δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί απλώς µε την παροχή 

αρκετής τροφής για όλους αλλά 

επιτρέποντας σε γεωργούς µικρής 

κλίµακας να διατηρούν και να καλλιεργούν 

τη γη τους µε παράλληλη διατήρηση 

δίκαιων συστηµάτων εµπορίου, ανταλλαγή 

γνώσεων, καινοτοµίας και βιώσιµων 

πρακτικών· 

ΛΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη 

της πείνας µε βιώσιµο τρόπο δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί απλώς µε την παροχή 

αρκετής τροφής για όλους αλλά 

επιτρέποντας σε γεωργούς και αλιείς 
µικρής κλίµακας να διατηρούν και να 

καλλιεργούν τη γη και τα ύδατά τους, µε 
παράλληλη διατήρηση δίκαιων 

συστηµάτων εµπορίου, ανταλλαγή 

γνώσεων, καινοτοµίας και βιώσιµων 

πρακτικών· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/15 

Τροπολογία  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΛΓα λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να αναγνωριστεί ο 
βασικός ρόλος των αλιέων και των 
υδατοκαλλιεργητών στα ευρωπαϊά 
παράκτια εδάφη και τα νησιά· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/16 

Τροπολογία  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Λ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Λ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο 

να αναγνωρισθεί η πολυλειτουργική 

διάσταση της γεωργίας και της δασοκοµίας 
που, εκτός από του να παράγουν τρόφιµα, 

παίζουν κρίσιµο ρόλο και στην παραγωγή 

αγαθών κοινής ωφελείας, όπως η ποιότητα 

των τοπίων, η βιοποικιλότητα, η 

σταθερότητα του κλίµατος και η ικανότητα 

µετριασµού φυσικών καταστροφών όπως 

είναι οι πληµµύρες, η ξηρασία και οι 

πυρκαγιές· 

Λ∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο 

να αναγνωρισθεί η πολυλειτουργική 

διάσταση της γεωργίας, της δασοκοµίας 

και της αλιείας, εκτός από του να 
παράγουν τρόφιµα, παίζουν κρίσιµο ρόλο 

και στην παραγωγή αγαθών κοινής 

ωφελείας, όπως η ποιότητα των τοπίων, η 

βιοποικιλότητα, η σταθερότητα του 

κλίµατος, η ποιότητα των ωκεανών και η 
ικανότητα µετριασµού φυσικών 

καταστροφών όπως είναι οι πληµµύρες, η 

ξηρασία και οι πυρκαγιές· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/17 

Τροπολογία  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι τα κάτωθι στοιχεία έχουν 

ζωτική σηµασία για την αντιµετώπιση της 

πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας: 

ισχυρός και βιώσιµος γεωργικός τοµέας σε 

ολόκληρη την ΕΕ, ακµαία και 

διαφοροποιηµένη αγροτική ανάπτυξη, 

καθαρό περιβάλλον, διατήρηση των 

οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, µε 

παράλληλη υποστήριξη από µια ισχυρή, 

δικαιότερη, διεθνώς βιώσιµη και 

κατάλληλα χρηµατοδοτούµενη κοινή 

γεωργική πολιτική· 

1. τονίζει ότι τα κάτωθι στοιχεία έχουν 

ζωτική σηµασία για την αντιµετώπιση της 

πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας: 

ισχυρός και βιώσιµος γεωργικός και 
αλιευτικός τοµέας σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ακµαία και διαφοροποιηµένη αγροτική 

ανάπτυξη, καθαρό περιβάλλον, διατήρηση 

των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων, µε 

παράλληλη υποστήριξη από µια ισχυρή, 

δικαιότερη, διεθνώς βιώσιµη και 

κατάλληλα χρηµατοδοτούµενη κοινή 

γεωργική πολιτική· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/18 

Τροπολογία  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1a. υπογραµµίζει το γεγονός ότι είναι 
επίσης σηµαντικό να εφαρµοστεί µια 
βιώσιµη και επαρκώς χρηµατοδοτούµενη 
ΚΓΠ και να εξασφαλιστεί η συνοχή 
µεταξύ της εµπορικής και αλιευτικής 
πολιτικής της ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/19 

Τροπολογία  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. πιστεύει ότι η επιδείνωση της αστάθειας 

στις αγορές τροφίµων δηµιουργεί 

προβλήµατα για τη βιωσιµότητα και 

απαιτεί τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση 

τόσο σε σχέση µε την επισιτιστική 

ασφάλεια όσο και σε σχέση µε την 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα της 

παραγωγής τροφίµων, µέσω αντιµετώπισης 

της έλλειψης φυσικών πόρων και 

προώθησης της έρευνας και της 

καινοτοµία στον τοµέα της γεωργίας· 

8. πιστεύει ότι η επιδείνωση της αστάθειας 

στις αγορές τροφίµων δηµιουργεί 

προβλήµατα για τη βιωσιµότητα και 

απαιτεί τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση 

τόσο σε σχέση µε την επισιτιστική 

ασφάλεια όσο και σε σχέση µε την 

περιβαλλοντική βιωσιµότητα της 

παραγωγής τροφίµων, µέσω αντιµετώπισης 

της έλλειψης φυσικών πόρων και 

προώθησης της έρευνας και της 

καινοτοµία στον τοµέα της γεωργίας·και 
αλιείας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/20 

Τροπολογία  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. πιστεύει ότι τα κατάλληλα θεσµικά και 

ρυθµιστικά πλαίσια και πλαίσια 

παρακολούθησης µπορούν να προωθήσουν 

ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη ισχυρών, 

βιώσιµων, δίκαιων, οικονοµικά προσιτών 

και διαφοροποιηµένων γεωργικών 

συστηµάτων αγοράς· 

9. πιστεύει ότι τα κατάλληλα θεσµικά και 

ρυθµιστικά πλαίσια και πλαίσια 

παρακολούθησης µπορούν να προωθήσουν 

ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη ισχυρών, 

βιώσιµων, δίκαιων, οικονοµικά προσιτών 

και διαφοροποιηµένων γεωργικών και 
αλιευτικών συστηµάτων αγοράς· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/21 

Τροπολογία  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 9a. επιµένει ότι η Επιτροπή εξασφαλίζει 
τη συνοχή µεταξύ των πολιτικών 
αποφάσεων των Γενικών ∆ιευθύνσεων 
για το εµπόριο, τη γεωργία και την αλιεία, 
προκειµένου να εξασφαλίσει την 
αµοιβαιότητα στα πρότυπα υγιεινής και 
αειφορίας  

 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/22 

Τροπολογία  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε τη διαχείριση γης και τη 

βιώσιµη εντατικοποίηση: πιο 

εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου· 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε την ποιότητα των 
παράκτιων υδάτων, τη διαχείριση γης και 
τη βιώσιµη εντατικοποίηση: πιο 

εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου·; 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/23 

Τροπολογία  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 13a. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ανάδυση της παράνοµης αλιείας σε 
ολόκληρο τον κόσµο, µε ιδιαίτερα 
αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, τη 
βιοποικιλότητα και την οικονοµία· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/24 

Τροπολογία  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 18a. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη σταθερότητα των 
εισοδηµάτων των αλιέων και των 
υδροκαλλιεργητών, δεδοµένης της 
στρατηγικής τεχνογνωσίας τους, η οποία 
είναι ζωτικής σηµασίας για τη διατήρησή 
τους στα εδάφη µας· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/25 

Τροπολογία  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 20a. τονίζει ότι, προκειµένου να 
επιτευχθεί επισιτιστική ασφάλεια, είναι 
απαραίτητο να καταπολεµηθεί ενεργά η 
παράνοµη αλιεία· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/26 

Τροπολογία  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

21. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 

ανάπτυξης της υπαίθρου για την 

οικονοµική και κοινωνική µεγέθυνση των 

περιφερειών και ζητεί να στηριχθούν οι 

νεαροί γεωργοί· 

21. τονίζει τον κεντρικό ρόλο της 

ανάπτυξης της υπαίθρου και των ακτών 
για την οικονοµική και κοινωνική πράσινη 
και γαλάζια µεγέθυνση των περιφερειών 
και ζητεί να στηριχθούν οι νεαροί γεωργοί 

και αλιείς· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/27 

Τροπολογία  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

31. επαναλαµβάνει ότι είναι σηµαντικό να 

αναβαθµιστεί η γεωργία στις 

αναπτυσσόµενες χώρες και να διατεθεί 

επαρκές µέρος της υπερπόντιας 

αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στον 

γεωργικό τοµέα• εκφράζει τη λύπη του για 

τη δραστική µείωση της αναπτυξιακής 

βοήθειας που διατίθεται στη γεωργία από 

τη δεκαετία του 1980 και χαιρετίζει την 

αναγνώριση της ανάγκης να αντιστραφεί η 

τάση αυτή•; 

31. επαναλαµβάνει ότι είναι σηµαντικό να 

αναβαθµιστεί η γεωργία και η αλιεία στις 
αναπτυσσόµενες χώρες και να διατεθεί 

επαρκές µέρος της υπερπόντιας 

αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στον 

γεωργικό τοµέα• εκφράζει τη λύπη του για 

τη δραστική µείωση της αναπτυξιακής 

βοήθειας που διατίθεται στη γεωργία από 

τη δεκαετία του 1980 και χαιρετίζει την 

αναγνώριση της ανάγκης να αντιστραφεί η 

τάση αυτή•; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Τροπολογία  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΓ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΛΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο 

να αναγνωρισθεί ο θεµελιώδης ρόλος των 

γεωργών και ιδιαίτερα της οικογενειακής 

γεωργίας για την επίτευξη της παγκόσµιας 

επισιτιστικής ασφάλειας·  

ΛΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιµο 

να αναγνωρισθεί ο θεµελιώδης ρόλος των 

γεωργών και των αλιέων και ιδιαίτερα της 
οικογενειακής γεωργίας και αλιείας για 
την επίτευξη της παγκόσµιας επισιτιστικής 

ασφάλειας· 

Or. en 

 

 


