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27.4.2015 B8-0360/1 

Amendamentul 1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât temele expoziției universale 
de la Milano din 2015, care se referă în 
principal la alimentație, includ și 
pescuitul, care, la fel ca și agricultura, 
este corelat cu chestiunile legate de 
alimentație, autonomia alimentară și 
sustenabilitate; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Amendamentul 2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât, la fel ca și agricultura, 
pescuitul este un element-cheie al 
economiei, în primul rând din punctul de 
vedere al importurilor deoarece UE este 
cel mai mare importator mondial de 
produse pescărești și de acvacultură, iar 
valoarea exporturilor UE este de 4,1 
miliarde pe an, și, în al doilea rând 
deoarece în sectorul pescuitului lucrează 
116 094 de persoane, dintre care 85 000 în 
acvacultură și 115 651 în domeniul 
prelucrării peștelui; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Amendamentul 3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât tema „Să hrănim planeta: 
energie pentru viață” este o temă globală, 
care include toate activitățile economice și 
productive care contribuie la garantarea 
hranei și a sustenabilității; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Amendamentul 4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ec (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ec. întrucât, prin faptul că furnizează 
alimente sub formă de pește și fructe de 
mare, sectorul pescuitului trebuie inclus 
în dezbaterile referitoare la modalitățile 
prin care poate fi hrănită planeta, 
stabilindu-se un echilibru între ofertă și 
consumul de resurse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Amendamentul 5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât Comitetul director științific al 

UE pentru Expo Milano 2015 prevede 
necesitatea de a urmări obținerea de noi 
cunoștințe în anumite domenii specifice și 

de a promova o mai bună înțelegere de 
către opinia publică a alimentației și a 

producției alimentare în cadrul sectorului 
agricol, prin educație și comunicare, astfel 
încât cetățenii să recunoască impactul 

mondial al alegerilor lor alimentare 
individuale; 

F. întrucât Comitetul director științific al 

UE pentru Expo Milano 2015 prevede 
necesitatea de a urmări obținerea de noi 
cunoștințe în anumite domenii specifice și 

de a promova o mai bună înțelegere de 
către opinia publică a alimentației și a 

producției alimentare în cadrul sectorului 
agricol, al economiei albastre și al 
pescuitului prin educație și comunicare, 

astfel încât cetățenii să recunoască 
impactul mondial al alegerilor lor 
alimentare individuale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Amendamentul 6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât oceanele, mările și căile 
navigabile interioare sunt importante 
pentru asigurarea unei alimentații 
sănătoase și întrucât protejarea acestora 
este esențială pentru supraviețuirea 
noastră; întrucât pescuitul și acvacultura 
asigură traiul pentru 10-12% din 
populația lumii; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Amendamentul 7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ma (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ma. întrucât producția de proteine este 
una dintre principalele provocări pentru 
asigurarea securității alimentare și 
întrucât pescuitul are de jucat, prin 
urmare, un rol esențial în acest sens, la 
fel ca întreaga economie albastră, în 
special în ceea ce privește cercetarea în 
domeniul algelor; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Amendamentul 8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Mb (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Mb. întrucât peștele este o sursă esențială 
de proteine alimentare și de 
micronutrienți pentru comunitățile 
sărace, în care accesul la alte surse de 
hrană poate fi dificil; întrucât, în multe 
părți ale lumii, traiul și beneficiile 
nutritive ale produselor marine sunt 
asigurate prin activități locale, în cadrul 
comunităților care pescuiesc în apele de 
coastă și interioare de lângă locuințele 
lor; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Amendamentul 9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Oa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Oa. întrucât, conform FAO, în 2012 
aproximativ 58,3 milioane de persoane au 
fost implicate în sectorul primar al 
capturilor de pește și al acvaculturii; 
întrucât, în 2012, femeile au reprezentat 
mai mult de 15% din totalul persoanelor 
implicate în mod direct în sectorul primar 
al pescuitului; întrucât, per total, 
pescuitul și acvacultura asigură traiul 
pentru 10-12% din populația lumii; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Amendamentul 10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Y 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Y. întrucât fragilitatea piețelor agricole din 

țările în curs de dezvoltare provoacă o 
vulnerabilitate acută a alimentelor la 
dezastre naturale, conflicte și crize de 

sănătate publică; 

Y. întrucât fragilitatea piețelor agricole și 
de produse pescărești din țările în curs de 
dezvoltare provoacă o vulnerabilitate acută 
a alimentelor la dezastre naturale, conflicte 

și crize de sănătate publică; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Amendamentul 11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Z 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Z. întrucât sistemul alimentar contribuie la 

schimbările climatice și este afectat, în 
același timp, de acestea, acest lucru având 
consecințe asupra disponibilității resurselor 

naturale și asupra condițiilor de producție 
agricolă și industrială; 

Z. întrucât sistemul alimentar contribuie la 

schimbările climatice și este afectat, în 
același timp, de acestea, acest lucru având 
consecințe asupra disponibilității resurselor 

naturale și asupra condițiilor de producție 
agricolă, piscicolă și industrială; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Amendamentul 12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AC 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AC. întrucât o mai bună gestionare a 

sectorului alimentar ar însemna o utilizare 
mai eficientă a terenurilor, o gestionare mai 
adecvată a resurselor de apă și efecte 

pozitive pentru întregul sector agricol la 
nivel mondial și, în același timp, ar 

consolida lupta împotriva subnutriției și a 
malnutriției în țările în curs de dezvoltare; 

AC. întrucât o mai bună gestionare a 

sectorului alimentar ar însemna o utilizare 
mai eficientă a terenurilor, o gestionare mai 
adecvată a resurselor de apă și efecte 

pozitive pentru întregul sector agricol și 
piscicol la nivel mondial și, în același timp, 

ar consolida lupta împotriva subnutriției și 
a malnutriției în țările în curs de 
dezvoltare; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Amendamentul 13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul ACa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 ACa. întrucât aruncarea înapoi în mare a 
peștilor reprezintă o risipă inutilă de 
resurse vii valoroase și joacă un rol 
important în epuizarea populațiilor 
marine; întrucât aruncarea înapoi în 
mare poate avea o serie de efecte 
ecologice negative asupra ecosistemelor 
marine din cauza modificării structurii 
generale a habitatelor și a rețelelor 
trofice, care, la rândul său, ar putea 
periclita sustenabilitatea pescuitului 
actual; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Amendamentul 14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AF 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AF. întrucât foametea nu poate fi eradicată 

în mod durabil doar prin furnizarea unei 
cantități suficiente de alimente pentru toți; 
întrucât acest lucru poate fi realizat doar 

dacă li se permite micilor agricultori să-și 
păstreze și să-ți lucreze pământul, dacă 

sunt menținute sistemele de comerț 
echitabil și dacă sunt împărtășite 
cunoștințele, inovațiile și practicile 

durabile; 

AF. întrucât foametea nu poate fi eradicată 

în mod durabil doar prin furnizarea unei 
cantități suficiente de alimente pentru toți; 
întrucât acest lucru poate fi realizat doar 

dacă li se permite micilor agricultori și 
pescari să-și păstreze și să-ți lucreze 

pământul și apele, dacă sunt menținute 
sistemele de comerț echitabil și dacă sunt 
împărtășite cunoștințele, inovațiile și 

practicile durabile; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Amendamentul 15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AGa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 AGa. întrucât este deosebit de important 
să se recunoască rolul esențial pe care îl 
îndeplinesc pescarii și piscicultorii din 
insulele și zonele costiere europene; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Amendamentul 16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AH 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AH. întrucât este oportun să se recunoască 

aspectul multifuncțional al agriculturii și al 
silviculturii, care, pe lângă faptul că produc 
alimente, joacă un rol esențial în 

producerea de bunuri de utilitate publică, 
cum ar fi calitatea peisajului, 

biodiversitatea, stabilitatea climatică și 
capacitatea de a atenua catastrofe naturale 
precum inundațiile, seceta și incendiile, 

AH. întrucât este oportun să se recunoască 

aspectul multifuncțional al agriculturii, al 
silviculturii și al pescuitului, care, pe lângă 
faptul că produc alimente, joacă un rol 

esențial în producerea de bunuri de utilitate 
publică, cum ar fi calitatea peisajului, 

biodiversitatea, stabilitatea climatică, 
calitatea oceanelor și capacitatea de a 
atenua catastrofe naturale precum 

inundațiile, seceta și incendiile, 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Amendamentul 17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că următoarele aspecte sunt 

esențiale pentru a se face față provocării 
reprezentate de securitatea alimentară: 
existența unui sector agricol puternic și 

durabil în întreaga Uniune, dezvoltarea 
unei economii rurale diversificate și 

prospere, asigurarea unui mediu curat și 
existența unor ferme familiale, sprijinite 
printr-o politică agricolă comună mai 

solidă și mai echitabilă, sustenabilă la nivel 
internațional și finanțată în mod adecvat; 

1. subliniază că următoarele aspecte sunt 

esențiale pentru a se face față provocării 
reprezentate de securitatea alimentară: 
existența unui sector agricol și piscicol 
puternic și durabil în întreaga Uniune, 
dezvoltarea unei economii rurale 

diversificate și prospere, asigurarea unui 
mediu curat și existența unor ferme 
familiale, sprijinite printr-o politică 

agricolă comună mai solidă și mai 
echitabilă, sustenabilă la nivel internațional 
și finanțată în mod adecvat; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

27.4.2015 B8-0360/18 

Amendamentul 18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază că este, de asemenea, 
important să fie pusă în aplicare o politică 
comună în domeniul pescuitului durabilă 
și finanțată în mod adecvat, precum și să 
se garanteze coerența politicii comerciale 
a UE cu politica sa din domeniul 
pescuitului; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Amendamentul 19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că creșterea volatilității 

piețelor alimentare pune în pericol 
sustenabilitatea și creează necesitatea 
adoptării mai rapide a unor măsuri de 

sporire a securității alimentare și a 
sustenabilității ecologice a producției 

alimentare, prin abordarea problemei 
resurselor naturale limitate și promovarea 
cercetării și a inovării în domeniul agricol; 

8. consideră că creșterea volatilității 

piețelor alimentare pune în pericol 
sustenabilitatea și creează necesitatea 
adoptării mai rapide a unor măsuri de 

sporire a securității alimentare și a 
sustenabilității ecologice a producției 

alimentare, prin abordarea problemei 
resurselor naturale limitate și promovarea 
cercetării și a inovării în domeniul agricol 

și piscicol; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Amendamentul 20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că existența unor cadre 

instituționale, de reglementare și de 
monitorizare adecvate poate promova 
mediul necesar pentru dezvoltarea de 

sisteme agricole de piață solide, durabile, 
echitabile, accesibile și diversificate; 

9. consideră că existența unor cadre 

instituționale, de reglementare și de 
monitorizare adecvate poate promova 
mediul necesar pentru dezvoltarea de 

sisteme agricole și piscicole de piață solide, 
durabile, echitabile, accesibile și 

diversificate; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Amendamentul 21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 9a. insistă asupra necesității de a se 
asigura de către Comisie coerența între 
deciziile politice ale direcțiilor sale 
generale pentru comerț, agricultură și 
pescuit în vederea garantării reciprocității 
la nivelul normelor de igienă și de 
sustenabilitate; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Amendamentul 22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 

cercetarea în domeniul gestiunii terenurilor 
și al intensificării sustenabile prin 
promovarea unei utilizări mai eficiente a 

substanțelor nutritive, a apei și a energiei; 
acordarea unei atenții sporite conservării 

resurselor de apă și de sol; adaptarea 
suplimentară a măsurilor biologice de 
combatere a dăunătorilor (combaterea 

integrată a dăunătorilor - IPM); și 
promovarea cercetării în vederea 
îmbunătățirii randamentului în paralel cu 
reducerea impactului asupra mediului; 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 

cercetarea în domeniul calității apelor de 
coastă, al gestiunii terenurilor și al 
intensificării sustenabile prin promovarea 

unei utilizări mai eficiente a substanțelor 
nutritive, a apei și a energiei; acordarea 

unei atenții sporite conservării resurselor 
de apă și de sol; adaptarea suplimentară a 
măsurilor biologice de combatere a 

dăunătorilor (combaterea integrată a 
dăunătorilor - IPM); și promovarea 
cercetării în vederea îmbunătățirii 
randamentului în paralel cu reducerea 
impactului asupra mediului; 

Or. en 
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Amendamentul 23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. este îngrijorat de apariția, în întreaga 
lume, a pescuitului ilegal, care are efecte 
deosebit de nefaste asupra mediului, a 
biodiversității și a economiei; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.4.2015 B8-0360/24 

Amendamentul 24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită Comisiei, de asemenea, să 
asigure stabilitatea veniturilor pescarilor 
și piscicultorilor, având în vedere know-
how-ul strategic al acestora, menținerea 
sa pe teritoriile noastre fiind de o 
importanță capitală; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

27.4.2015 B8-0360/25 

Amendamentul 25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază că, pentru asigurarea 
securității alimentare, este necesară 
combaterea viguroasă a pescuitului 
ilegal; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Amendamentul 26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază rolul central al dezvoltării 

rurale în creșterea economică și socială a 
teritoriilor și solicită sprijin pentru tinerii 
agricultori; 

21. subliniază rolul central al dezvoltării 

rurale și costiere în creșterea economică și 
socială verde și albastră a teritoriilor și 
solicită sprijin pentru tinerii agricultori și 
pescari; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.4.2015 B8-0360/27 

Amendamentul 27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. reiterează importanța promovării 

agriculturii în țările în curs de dezvoltare și 
faptul că sectorul agricol trebuie să 
beneficieze de o proporție adecvată din 

asistența UE pentru dezvoltarea teritoriilor 
de peste mări; consideră regretabil faptul 

că, începând cu anii ’80, s-a înregistrat o 
scădere dramatică a nivelului de asistență 
pentru dezvoltare alocate agriculturii și 

salută recunoașterea necesității de a inversa 
această tendință; 

31. reiterează importanța promovării 

agriculturii și a pescuitului în țările în curs 
de dezvoltare și faptul că sectorul agricol 
trebuie să beneficieze de o proporție 

adecvată din asistența UE pentru 
dezvoltarea teritoriilor de peste mări; 

consideră regretabil faptul că, începând cu 
anii ’80, s-a înregistrat o scădere dramatică 
a nivelului de asistență pentru dezvoltare 

alocate agriculturii și salută recunoașterea 
necesității de a inversa această tendință; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.4.2015 B8-0360/28 

Amendamentul 28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul AG 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

AG. întrucât este oportun să se recunoască 

rolul-cheie al agricultorilor și, în special, al 
agriculturii familiale în asigurarea 
securității alimentare la nivel mondial; 

AG. întrucât este oportun să se recunoască 

rolul-cheie al agricultorilor și pescarilor și, 
în special, al agriculturii și pescuitului de 
tip familial în asigurarea securității 

alimentare la nivel mondial; 

Or. en 


