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27.4.2015 B8-0360/1 

Amendement  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat de thema's van de 

expo 2015 in Milaan hoofdzakelijk 

betrekking hebben op voedsel, met 

inbegrip van visserij, een thema dat net 

als landbouw verband houdt met voedsel, 

onafhankelijkheid op het gebied van de 

voedselvoorziening en duurzaamheid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Amendement  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat visserij net als 

landbouw een belangrijk onderdeel is van 

de economie, ten eerste wat betreft de 

invoer, aangezien de EU de grootste 

importeur wereldwijd is van visserij- en 

aquacultuurproducten en de 

invoerwaarde 4,1 miljard EUR per jaar 

bedraagt, en ten tweede omdat 116 094 

mensen werkzaam zijn in de visserijsector, 

85 000 in de aquacultuursector en 

115 651 in de visverwerkingssector; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Amendement  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat 'Voedsel voor de 

planeet, energie voor het leven' een 

mondiaal thema is, dat alle economische 

en productieactiviteiten omvat die 

bijdragen aan de waarborging van 

voeding en duurzaamheid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Amendement  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging E quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E quater. overwegende dat de 

visserijsector moet worden betrokken bij 

het debat over voedsel voor de planeet 

aangezien zij in vis, schaal- en 

schelpdieren voorziet, waarbij zij streeft 

naar evenwicht tussen aanbod en 

consumptie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Amendement  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de wetenschappelijke 

stuurgroep van de EU voor de 

wereldtentoonstelling 2015 voorspelt dat er 

nieuwe kennis vergaard zal moeten worden 

op bepaalde specifieke gebieden en dat er 

door middel van onderwijs en voorlichting 

meer begrip bij het grote publiek moet 

worden gekweekt over voeding en 

voedselproductie binnen de 

landbouwsector, zodat mensen de 

wereldwijde gevolgen van hun eigen 

voedingskeuzen onder ogen zien; 

F. overwegende dat de wetenschappelijke 

stuurgroep van de EU voor de 

wereldtentoonstelling 2015 voorspelt dat er 

nieuwe kennis vergaard zal moeten worden 

op bepaalde specifieke gebieden en dat er 

door middel van onderwijs en voorlichting 

meer begrip bij het grote publiek moet 

worden gekweekt over voeding en 

voedselproductie binnen de landbouw- en 

visserijsector en de blauwe economie, 

zodat mensen de wereldwijde gevolgen van 

hun eigen voedingskeuzen onder ogen 

zien; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Amendement  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat onze oceanen, 

zeeën en binnenwateren van grote waarde 

zijn voor een gezonde voeding, en dat de 

bescherming daarvan voor ons van 

levensbelang is; overwegende dat 10 tot 

12 % van de wereldbevolking werkzaam is 

in de visserij en aquacultuur; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Amendement  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging M bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 M bis. overwegende dat de productie van 

eiwitten een van de grootste uitdagingen 

vormt voor de voedselzekerheid, en dat in 

dit verband daarom een belangrijke rol is 

weggelegd voor visserij en voor de blauwe 

economie als geheel, met name wat het 

algenonderzoek betreft; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Amendement  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging M ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 M ter. overwegende dat vis een 

belangrijke bron van eiwitten en 

micronutriënten is voor verarmde 

gemeenschappen die moeilijk toegang 

hebben tot andere voedingsbronnen; 

overwegende dat mensen in grote delen 

van de wereld op lokaal niveau met 

mariene hulpbronnen in hun 

levensonderhoud en voedingsbehoeften 

voorzien, binnen gemeenschappen die in 

kust- en binnenwateren dicht bij hun 

woonplaats vissen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

27.4.2015 B8-0360/9 

Amendement  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 O bis. overwegende dat volgens de FAO in 

2012 zo'n 58,3 miljoen mensen actief 

waren in de primaire sector van de 

visvangst en aquacultuur; overwegende 

dat vrouwen meer dan 15 % uitmaakten 

van alle mensen die in 2012 rechtstreeks 

in de primaire visserijsector actief waren; 

overwegende dat over het algemeen 10 tot 

12 % van de wereldbevolking met visserij 

en aquacultuur in zijn levensonderhoud 

voorziet; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Amendement  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging Y 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Y. overwegende dat de broze 

landbouwmarkten in de 

ontwikkelingslanden de 

voedselvoorziening buitengewoon 

kwetsbaar maken voor natuurrampen, 

conflicten en volksgezondheidscrises; 

Y. overwegende dat de broze markten voor 

landbouw- en visserijproducten in 

ontwikkelingslanden de 

voedselvoorziening buitengewoon 

kwetsbaar maken voor natuurrampen, 

conflicten en volksgezondheidscrises; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Amendement  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging Z 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

Z. overwegende dat het voedselsysteem 

zowel bijdraagt aan als lijdt onder de 

klimaatverandering, met gevolgen voor de 

beschikbaarheid van natuurlijke 

hulpbronnen en de voorwaarden voor 

landbouw- en industriële productie; 

Z. overwegende dat het voedselsysteem 

zowel bijdraagt aan als lijdt onder de 

klimaatverandering, met gevolgen voor de 

beschikbaarheid van natuurlijke 

hulpbronnen en de voorwaarden voor 

landbouw- en industriële productie en 

visserij; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Amendement  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AC 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AC. overwegende dat een beter beheer van 

de voedselvoorzieningsketen zou leiden tot 

een efficiënter bodemgebruik en beter 

waterbeheer, gunstige effecten zou sorteren 

op de hele landbouwsector wereldwijd en 

ook de strijd tegen ondervoeding en 

malnutritie in ontwikkelingslanden vooruit 

zou helpen; 

AC. overwegende dat een beter beheer van 

de voedselvoorzieningsketen zou leiden tot 

een efficiënter bodemgebruik en beter 

waterbeheer, gunstige effecten zou sorteren 

op de hele landbouw- en visserijsector 

wereldwijd en ook de strijd tegen 

ondervoeding en malnutritie in 

ontwikkelingslanden vooruit zou helpen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Amendement  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AC bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 AC bis. overwegende dat het teruggooien 

van vis een nutteloze verspilling van 

kostbare, levende rijkdommen is die een 

grote rol speelt bij van de daling van de 

visstand; overwegende dat het 

teruggooien van vis een aantal negatieve 

milieueffecten heeft voor mariene 

ecosystemen, omdat dit veranderingen 

teweegbrengt in de algehele structuur van 

voedselketens en habitats, wat een 

bedreiging vormt voor de houdbaarheid 

van de visserij zoals die momenteel wordt 

bedreven; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Amendement  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AF 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AF. overwegende dat er niet op duurzame 

wijze een einde kan worden gemaakt aan 

de honger door alleen maar voldoende 

voedsel voor iedereen te verstrekken, maar 

dat dit alleen lukt als kleine boeren in staat 

worden gesteld om hun grond te behouden 

en te bewerken, eerlijke handelssystemen 

in stand worden gehouden en kennis, 

innovatie en duurzame praktijken worden 

gedeeld; 

AF. overwegende dat er niet op duurzame 

wijze een einde kan worden gemaakt aan 

de honger door alleen maar voldoende 

voedsel voor iedereen te verstrekken, maar 

dat dit alleen lukt als kleine boeren en 

vissers in staat worden gesteld om de grond 

en wateren te behouden en te bewerken, 

eerlijke handelssystemen in stand worden 

gehouden en kennis, innovatie en 

duurzame praktijken worden gedeeld; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Amendement  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AG bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 AG bis. overwegende dat het bijzonder 

belangrijk is te erkennen dat vissers en 

vistelers een essentiële rol spelen voor 

onze Europese kustgebieden en eilanden;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Amendement  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AH 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AH. overwegende dat het multifunctionele 

aspect van de land- en bosbouw moet 

worden erkend, omdat deze sector naast de 

productie van levensmiddelen een cruciale 

rol speelt voor het algemeen welzijn, dat 

zich uitdrukt in landschapskwaliteit, 

biodiversiteit, stabiliteit van het klimaat en 

capaciteit met betrekking tot het temperen 

van natuurrampen als overstromingen, 

droogte en branden; 

AH. overwegende dat het multifunctionele 

aspect van land-, bosbouw en visserij moet 

worden erkend, omdat deze sector naast de 

productie van levensmiddelen een cruciale 

rol speelt voor het algemeen welzijn, dat 

zich uitdrukt in landschapskwaliteit, 

biodiversiteit, stabiliteit van het klimaat, 

oceaankwaliteit en het temperen van 

natuurrampen als overstromingen, droogte 

en branden; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Amendement  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. onderstreept dat de volgende punten 

essentieel zijn om de uitdaging die de 

voedselzekerheid inhoudt, te kunnen 

aangaan: een sterke, duurzame 

landbouwsector in de EU, een florerende, 

gediversifieerde plattelandseconomie, een 

schoon milieu en agrarische 

familiebedrijven, ondersteund door een 

stabiel, eerlijker, internationaal duurzaam 

en adequaat gefinancierd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid; 

1. onderstreept dat de volgende punten 

essentieel zijn om de uitdaging die de 

voedselzekerheid inhoudt, te kunnen 

aangaan: een sterke, duurzame landbouw- 

en visserijsector in de EU, een florerende, 

gediversifieerde plattelandseconomie, een 

schoon milieu en agrarische 

familiebedrijven, ondersteund door een 

stabiel, eerlijker, internationaal duurzaam 

en adequaat gefinancierd 

gemeenschappelijk landbouwbeleid; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Amendement  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 

een duurzaam en voldoende gefinancierd 

GVB te voeren en coherentie te 

waarborgen tussen het handels- en 

visserijbeleid in de EU; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Amendement  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat grotere 

schommelingen op de voedselmarkten 

problemen opleveren voor de 

duurzaamheid en ons nopen tot intensiever 

optreden ten behoeve van de zekerheid van 

de voedselvoorziening en de ecologische 

duurzaamheid van de voedselproductie, en 

wel door de schaarste aan natuurlijke 

hulpbronnen tegen te gaan en onderzoek en 

innovatie in de landbouw te bevorderen; 

8. is van mening dat grotere 

schommelingen op de voedselmarkten 

problemen opleveren voor de 

duurzaamheid en ons nopen tot intensiever 

optreden ten behoeve van de zekerheid van 

de voedselvoorziening en de ecologische 

duurzaamheid van de voedselproductie, en 

wel door de schaarste aan natuurlijke 

hulpbronnen tegen te gaan en onderzoek en 

innovatie in de landbouw en visserij te 

bevorderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Amendement  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening dat met een adequaat 

kader op institutioneel gebied en op het 

gebied van regelgeving en monitoring een 

omgeving kan worden bevorderd voor de 

ontwikkeling van robuuste, duurzame, 

billijke, betaalbare en gediversifieerde 

marktsystemen voor de landbouw; 

9. is van mening dat met een adequaat 

kader op institutioneel gebied en op het 

gebied van regelgeving en monitoring een 

omgeving kan worden bevorderd voor de 

ontwikkeling van robuuste, duurzame, 

billijke, betaalbare en gediversifieerde 

marktsystemen voor de landbouw en 

visserij; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Amendement  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

dat zij toeziet op consistentie tussen de 

politieke besluiten van haar directoraten-

generaal voor handel, landbouw en 

visserij, om wederkerigheid op het gebied 

van hygiëne- en duurzaamheidsnormen te 

kunnen waarborgen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Amendement  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

grondbeheer en duurzame intensivering 

door bevordering van een efficiënter 

gebruik van voedingsstoffen, water en 

energie, een grotere focus op het behoud 

van watervoorraden en bodemrijkdommen, 

verdere aanpassing van biologische 

maatregelen voor de bestrijding van plagen 

(geïntegreerde gewasbescherming, IPM) en 

bevordering van onderzoek om de 

opbrengsten te verbeteren en tegelijk de 

milieu-impact te verminderen; 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

de kwaliteit van kustwateren, grondbeheer 

en duurzame intensivering door 

bevordering van een efficiënter gebruik 

van voedingsstoffen, water en energie, een 

grotere focus op het behoud van 

watervoorraden en bodemrijkdommen, 

verdere aanpassing van biologische 

maatregelen voor de bestrijding van plagen 

(geïntegreerde gewasbescherming, IPM) en 

bevordering van onderzoek om de 

opbrengsten te verbeteren en tegelijk de 

milieu-impact te verminderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Amendement  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. maakt zich zorgen over de 

wereldwijde opkomst van illegale visserij, 

die zeer schadelijke effecten heeft op het 

milieu, de biodiversiteit en de economie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Amendement  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. vraagt de Commissie ook te zorgen 

voor stabiele inkomens voor vissers en 

vistelers, aangezien het van cruciaal 

belang is hun strategische deskundigheid 

op ons grondgebied te behouden; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Amendement  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. benadrukt dat krachtig moet 

worden opgetreden tegen illegale visserij 

om voedselzekerheid te garanderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Amendement  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. onderstreept dat 

plattelandsontwikkeling een centrale rol 

speelt voor de economische en sociale 

groei van de gebieden in kwestie en wenst 

dat er steun wordt verleend aan jonge 

landbouwers; 

21. onderstreept dat plattelands- en 

kustontwikkeling een centrale rol speelt 

voor de economische en sociale groene en 

blauwe groei van de gebieden in kwestie 

en wenst dat er steun wordt verleend aan 

jonge landbouwers en vissers; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Amendement  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. wijst er andermaal op hoe belangrijk 

het is de landbouw in de 

ontwikkelingslanden te bevorderen en een 

adequaat deel van de officiële 

ontwikkelingshulp (ODA) van de EU voor 

de landbouwsector uit te trekken; vindt het 

betreurenswaardig dat de 

ontwikkelingshulp die naar de landbouw 

gaat, sinds de jaren tachtig dramatisch is 

verlaagd, en is verheugd dat er wordt 

erkend dat die tendens moet worden 

omgekeerd; 

31. wijst er andermaal op hoe belangrijk 

het is de landbouw en visserij in de 

ontwikkelingslanden te bevorderen en een 

adequaat deel van de officiële 

ontwikkelingshulp (ODA) van de EU voor 

de landbouwsector uit te trekken; vindt het 

betreurenswaardig dat de 

ontwikkelingshulp die naar de landbouw 

gaat, sinds de jaren tachtig dramatisch is 

verlaagd, en is verheugd dat er wordt 

erkend dat die tendens moet worden 

omgekeerd; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Amendement  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

namens de S&D-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AG 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

AG. overwegende dat de fundamentele rol 

moet worden erkend die landbouwers, en 

met name de gezinslandbouw, spelen met 

het oog op het garanderen van de mondiale 

voedselveiligheid; 

AG. overwegende dat de fundamentele rol 

moet worden erkend die landbouwers en 

vissers, en met name de gezinsbedrijven in 

de landbouw en visserij, spelen met het 

oog op het garanderen van de mondiale 

voedselveiligheid; 

Or. en 

 

 


