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27.4.2015 B8-0360/1 

Alteração  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que os temas da Expo 

Milão 2015, que incidem principalmente 

na alimentação, incluem também a pesca, 

que, como a agricultura, está ligada às 

questões relativas à alimentação, bem 

como à autonomia e à sustentabilidade 

alimentares; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Alteração  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando E-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-A. Considerando que, tal como a 

agricultura, a pesca constitui um 

elemento fundamental da economia, 

primeiramente em termos de importações, 

dado que a UE é o maior importador 

mundial de produtos da pesca e da 

aquicultura e que o valor das exportações 

da UE atinge os 4,1 mil milhões de euros 

por ano, e, em segundo lugar, dado que 

trabalham no setor das pescas 116 094 

pessoas, na aquicultura 85 000 pessoas e 

no setor da transformação do pescado 115 

651 pessoas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Alteração  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando E-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-B. Considerando que o tema 

«Alimentar o Planeta: Energia para a 

Vida» é de interesse global, envolvendo 

todas as atividades económicas e 

produtivas que contribuem para garantir 

a nutrição e a sustentabilidade; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Alteração  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando E-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 E-C. Considerando que é necessário 

envolver o setor das pescas no debate 

sobre a forma de alimentar o planeta, na 

medida em que este fornece alimentos de 

origem marinha, criando um equilíbrio 

entre a disponibilidade e o consumo de 

recursos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Alteração  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que o Comité Científico 

Diretor da UE para a Expo 2015 prevê a 

necessidade de novos conhecimentos em 

alguns domínios específicos e de promover 

uma melhor compreensão pública da 

alimentação e da produção de alimentos no 

setor da agricultura através da educação e 

da comunicação, por forma a que as 

pessoas reconheçam o impacto global das 

suas opções alimentares individuais; 

F. Considerando que o Comité Científico 

Diretor da UE para a Expo 2015 prevê a 

necessidade de novos conhecimentos em 

alguns domínios específicos e de promover 

uma melhor compreensão pública da 

alimentação e da produção de alimentos 

nos setores da agricultura, da economia 

azul e das pescas através da educação e da 

comunicação, por forma a que as pessoas 

reconheçam o impacto global das suas 

opções alimentares individuais; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Alteração  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando H-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 H-A. Considerando que os nossos 

oceanos, mares e cursos de água 

interiores são valiosos para uma nutrição 

saudável e que a sua proteção é essencial 

para a nossa sobrevivência; considerando 

que as pescas e a aquicultura asseguram 

a subsistência de entre 10 a 12% da 

população mundial; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/7 

Alteração  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 M-A. Considerando que a produção de 

proteaginosas constitui um dos principais 

desafios para a segurança alimentar e 

que, por conseguinte, as pescas assumem 

um papel decisivo neste contexto, tal como 

acontece com a economia azul no seu 

todo, em particular no que respeita à 

investigação relativa às algas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Alteração  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando M-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 M-B. Considerando que o peixe é uma 

fonte vital de proteínas alimentares e de 

micronutrientes para comunidades 

desfavorecidas que podem não ter acesso 

direto a outras fontes nutritivas; 

considerando que, em muitas regiões do 

mundo, a subsistência e os benefícios 

nutricionais dos recursos marinhos são 

gerados a nível local, em comunidades 

que pescam nas águas costeiras ou 

interiores perto dos seus locais de 

residência; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Alteração  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando O-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 O-A. Considerando que, segundo a FAO, 

em 2012, cerca de 58,3 milhões de pessoas 

estavam envolvidas no setor primário da 

pesca de captura e da aquicultura; 

considerando que as mulheres 

representavam mais de 15% das pessoas 

diretamente envolvidas no setor primário 

das pescas em 2012 e que, globalmente, as 

pescas e a aquicultura asseguram a 

subsistência de entre 10 a 12% da 

população mundial; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Alteração  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando Y 

 

Proposta de resolução Alteração 

Y. Considerando que os frágeis mercados 

agrícolas dos países em desenvolvimento 

tornam as disponibilidades alimentares 

excessivamente vulneráveis aos desastres 

naturais, aos conflitos e às crises de saúde 

pública; 

Y. Considerando que os frágeis mercados 

agrícolas e de produtos à base de peixe dos 

países em desenvolvimento tornam as 

disponibilidades alimentares 

excessivamente vulneráveis aos desastres 

naturais, aos conflitos e às crises de saúde 

pública; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Alteração  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando Z 

 

Proposta de resolução Alteração 

Z. Considerando que o sistema alimentar 

não só contribui para as alterações 

climáticas como também é afetado pelas 

mesmas, influenciando a disponibilidade 

de recursos naturais e as condições de 

produção agrícola e industrial; 

Z. Considerando que o sistema alimentar 

não só contribui para as alterações 

climáticas como também é afetado pelas 

mesmas, influenciando a disponibilidade 

de recursos naturais e as condições de 

produção agrícola, pesqueira e industrial; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/12 

Alteração  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AC 

 

Proposta de resolução Alteração 

AC. Considerando que uma melhor gestão 

do setor alimentar implicaria uma 

utilização mais eficaz dos solos e uma 

melhor gestão dos recursos hídricos, teria 

efeitos positivos em todo o setor agrícola a 

nível mundial e reforçaria o combate à 

subnutrição e aos desequilíbrios 

alimentares nas regiões em 

desenvolvimento; 

AC. Considerando que uma melhor gestão 

do setor alimentar implicaria uma 

utilização mais eficaz dos solos e uma 

melhor gestão dos recursos hídricos, teria 

efeitos positivos em todo o setor agrícola e 

das pescas a nível mundial e reforçaria o 

combate à subnutrição e aos desequilíbrios 

alimentares nas regiões em 

desenvolvimento; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Alteração  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AC-A 

 

Proposta de resolução Alteração 

 AC-A. Considerando que a devolução de 

peixe ao mar constitui um desperdício 

inútil de recursos vivos valiosos e 

desempenha um papel importante na 

diminuição das populações marinhas; 

considerando que a devolução de peixe ao 

mar pode ter uma série de impactos 

ecológicos adversos nos ecossistemas 

marinhos, devido às alterações na 

estrutura global das redes tróficas e dos 

habitats que, por sua vez, podem pôr em 

perigo a sustentabilidade das atuais 

pescarias; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Alteração  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AF 

 

Proposta de resolução Alteração 

AF. Considerando que não é possível 

erradicar a fome de forma sustentável 

através da mera oferta de alimentos 

suficientes para todos, mas sim permitindo 

aos pequenos agricultores manter e 

trabalhar a sua terra, conservando os 

sistemas de comércio justo e partilhando 

conhecimentos, inovação e práticas 

sustentáveis; 

AF. Considerando que não é possível 

erradicar a fome de forma sustentável 

através da mera oferta de alimentos 

suficientes para todos, mas sim permitindo 

que os pequenos agricultores e pescadores 

mantenham e trabalhem a terra e as 

águas, conservando os sistemas de 

comércio justo e partilhando 

conhecimentos, inovação e práticas 

sustentáveis; 

  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Alteração  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AG-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 AG-A. Considerando que é de particular 

importância reconhecer o papel 

fundamental dos pescadores e dos 

aquicultores nos territórios costeiros e nas 

ilhas da Europa;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Alteração  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AH 

 

Proposta de resolução Alteração 

AH. Considerando que é oportuno 

reconhecer o aspeto multifuncional da 

agricultura e da silvicultura, que, para além 

de produzirem alimentos, desempenham 

um papel fundamental na produção de bens 

públicos, em termos de qualidade da 

paisagem, de biodiversidade, de 

estabilidade do clima e de atenuação das 

catástrofes naturais, como inundações, seca 

e incêndios; 

AH. Considerando que é oportuno 

reconhecer o aspeto multifuncional da 

agricultura, da silvicultura e das pescas, 

que, para além de produzirem alimentos, 

desempenham um papel fundamental na 

produção de bens públicos, em termos de 

qualidade da paisagem, de biodiversidade, 

de estabilidade do clima, de qualidade dos 

oceanos e de atenuação das catástrofes 

naturais, como inundações, seca e 

incêndios; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Alteração  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que as seguintes componentes 

são essenciais para responder ao desafio da 

segurança alimentar: um setor agrícola 

forte e sustentável na UE, uma economia 

rural próspera e diversificada, um ambiente 

limpo, e explorações familiares, 

asseguradas por uma Política Agrícola 

Comum sólida, justa, sustentável a nível 

internacional e devidamente financiada; 

1. Salienta que as seguintes componentes 

são essenciais para responder ao desafio da 

segurança alimentar: um setor agrícola e 

das pescas forte e sustentável na UE, uma 

economia rural próspera e diversificada, 

um ambiente limpo, e explorações 

familiares, asseguradas por uma Política 

Agrícola Comum sólida, justa, sustentável 

a nível internacional e devidamente 

financiada; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Alteração  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Salienta que também é importante 

implementar uma PCP sustentável e 

adequadamente financiada e garantir a 

coerência entre as políticas de comércio e 

das pescas da UE; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Alteração  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Entende que o aumento da volatilidade 

dos mercados alimentares suscita 

problemas para a sustentabilidade e requer 

o reforço das medidas destinadas a 

promover a segurança do abastecimento 

alimentar e a sustentabilidade ambiental da 

produção alimentar, combatendo a escassez 

dos recursos naturais e promovendo a 

investigação e inovação na agricultura; 

8. Entende que o aumento da volatilidade 

dos mercados alimentares suscita 

problemas para a sustentabilidade e requer 

o reforço das medidas destinadas a 

promover a segurança do abastecimento 

alimentar e a sustentabilidade ambiental da 

produção alimentar, combatendo a escassez 

dos recursos naturais e promovendo a 

investigação e inovação na agricultura e 

nas pescas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Alteração  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, através de quadros 

institucionais, regulamentares e de 

monitorização apropriados, é possível 

promover um ambiente para desenvolver 

sistemas de mercado agrícola robustos, 

sustentáveis, equitativos, economicamente 

acessíveis e diversificados; 

9. Considera que, através de quadros 

institucionais, regulamentares e de 

monitorização apropriados, é possível 

promover um ambiente para desenvolver 

sistemas de mercado agrícola e pesqueiro 

robustos, sustentáveis, equitativos, 

economicamente acessíveis e 

diversificados; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/21 

Alteração  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Insiste em que a Comissão garanta a 

consistência entre as decisões políticas 

das suas Direções-Gerais do Comércio, da 

Agricultura e das Pescas, a fim de 

assegurar a reciprocidade nos padrões de 

higiene e de sustentabilidade; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/22 

Alteração  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre o ordenamento do 

território e a intensificação sustentável, 

promovendo uma utilização mais eficiente 

dos nutrientes, da água e da energia, dando 

uma maior atenção à conservação dos 

recursos hídricos e dos solos, prosseguindo 

a adaptação das medidas biológicas no 

controlo das pragas (gestão integrada de 

pragas, ou IPM) e promovendo a 

investigação a fim de melhorar a 

produtividade, reduzindo simultaneamente 

o impacto ambiental; 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre a qualidade das águas 

costeiras, o ordenamento do território e a 

intensificação sustentável, promovendo 

uma utilização mais eficiente dos 

nutrientes, da água e da energia, dando 

uma maior atenção à conservação dos 

recursos hídricos e dos solos, prosseguindo 

a adaptação das medidas biológicas no 

controlo das pragas (gestão integrada de 

pragas, ou IPM) e promovendo a 

investigação a fim de melhorar a 

produtividade, reduzindo simultaneamente 

o impacto ambiental; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Alteração  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 13-A. Manifesta a sua preocupação 

relativamente à emergência de pescarias 

ilegais em todo o mundo, com efeitos 

extremamente nocivos para o ambiente, a 

biodiversidade e a economia; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/24 

Alteração  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 18-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 18-A. Solicita ainda à Comissão que 

assegure a estabilidade dos rendimentos 

dos pescadores e aquicultores, tendo em 

conta o seu know-how estratégico, que é 

de importância vital manter nos nossos 

territórios; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/25 

Alteração  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Salienta que, a fim de alcançar a 

segurança alimentar, é necessário 

combater vigorosamente as pescarias 

ilegais; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Alteração  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta o papel fulcral do 

desenvolvimento rural para o crescimento 

económico e social dos territórios e apela à 

prestação de apoio aos jovens agricultores; 

21. Salienta o papel fulcral do 

desenvolvimento rural e costeiro para o 

crescimento económico e social verde e 

azul dos territórios e apela à prestação de 

apoio aos jovens agricultores e pescadores; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Alteração  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Reitera a importância de promover a 

agricultura nos países em desenvolvimento 

e de atribuir ao setor agrícola uma quota-

parte adequada da ajuda externa da UE ao 

desenvolvimento (AED); considera 

lamentável que, desde a década de 1980, se 

tenha verificado uma drástica redução do 

nível da ajuda ao desenvolvimento 

destinada à agricultura e regozija-se com o 

reconhecimento da necessidade de inverter 

essa tendência; 

31. Reitera a importância de promover a 

agricultura e as pescas nos países em 

desenvolvimento e de atribuir ao setor 

agrícola uma quota-parte adequada da 

ajuda externa da UE ao desenvolvimento 

(AED); considera lamentável que, desde a 

década de 1980, se tenha verificado uma 

drástica redução do nível da ajuda ao 

desenvolvimento destinada à agricultura e 

regozija-se com o reconhecimento da 

necessidade de inverter essa tendência; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Alteração  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

em nome do Grupo S&D 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015 – Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AG 

 

Proposta de resolução Alteração 

AG. Considerando que é oportuno 

reconhecer o contributo fundamental dos 

agricultores e, em particular, das 

explorações agrícolas familiares para 

garantir a segurança alimentar mundial; 

AG. Considerando que é oportuno 

reconhecer o contributo fundamental dos 

agricultores e pescadores e, em particular, 

das explorações agrícolas e pesqueiras 

familiares para garantir a segurança 

alimentar mundial; 

 

Or. en 

 

 


