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27.4.2015 B8-0360/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže témy výstavy Miláno Expo 
2015, ktoré sa týkajú najmä potravín, 
zahŕňajú aj rybárstvo, ktoré podobne ako 
poľnohospodárstvo súvisí s otázkou 
potravín, potravinovou sebestačnosťou a 
udržateľnosťou; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ea. keďže rybárstvo je podobne ako 
poľnohospodárstvo kľúčovým prvkom 
ekonomiky, predovšetkým pokiaľ ide o 
dovoz, vzhľadom na to, že EÚ je 
najväčším svetovým dovozcom produktov 
z oblasti rybárstva a akvakultúry a že 
hodnota vývozu EÚ je 4,1 mld. EUR 
ročne, a po druhé preto, že 116 094 ľudí 
pracuje v odvetví rybolovu, 85 000 v 
odvetví akvakultúry a 115 651 v sektore 
spracovania rýb; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Eb. keďže téma Živiť planétu, energia pre 
život je globálnou témou a zahŕňa všetky 
ekonomické a výrobné činnosti, ktoré 
prispievajú k zabezpečeniu výživy a 
udržateľnosti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E c (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ec. keďže do diskusie o tom, ako uživiť 
planétu, je potrebné zapojiť odvetvie 
rybárstva, pretože zabezpečuje plody mora 
a dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a 
spotrebou zdrojov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže vedecký riadiaci výbor EÚ pre 
Expo 2015 predpokladá, že bude nutné 
sledovať nové poznatky v niektorých 
konkrétnych oblastiach a podporovať 
prostredníctvom vzdelávania a 
komunikačných prostriedkov lepšie 
chápanie potravín a ich výroby v rámci 
poľnohospodárskeho sektora verejnosťou 
tak, aby ľudia pochopili globálny dosah ich 
individuálneho výberu potravín; 

F. keďže vedecký riadiaci výbor EÚ pre 
Expo 2015 predpokladá, že bude nutné 
sledovať nové poznatky v niektorých 
konkrétnych oblastiach a podporovať 
prostredníctvom vzdelávania a 
komunikačných prostriedkov lepšie 
chápanie potravín a ich výroby v rámci 
poľnohospodárskeho sektora, modrej 
ekonomiky a rybárstva verejnosťou tak, 
aby ľudia pochopili globálny dosah ich 
individuálneho výberu potravín; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže naše oceány, moria a 
vnútrozemské vodné cesty sú cenné, 
pokiaľ ide o zdravú výživu, a keďže ich 
ochrana je dôležitá pre život ľudí; keďže 
rybárstvo a akvakultúra zabezpečujú 
živobytie 10 – 12 % svetovej populácie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ma. keďže produkcia bielkovín je jednou 
z hlavných výziev potravinovej bezpečnosti 
a keďže rybárstvo má preto v tejto 
súvislosti kľúčovú úlohu, ako aj modrá 
ekonomika ako celok, najmä pokiaľ ide o 
výskum rias; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M b (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Mb. keďže ryby sú významným zdrojom 
bielkovín a mikroživín v strave 
najchudobnejších spoločenstiev, ktoré 
možno nemajú prístup k iným zdrojom 
výživy; keďže v mnohých častiach sveta 
živobytie a možnosť využívania potravy z 
morských zdrojov majú miestny 
charakter, v rámci spoločenstiev, ktoré 
lovia v pobrežných a vnútrozemských 
vodách v blízkosti svojich domovov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Oa. keďže podľa FAO pracovalo v roku 
2012 v primárnom sektore rybolovu a 
akvakultúry približne 58,3 mil. ľudí; 
keďže v roku 2012 predstavovali ženy viac 
než 15 % všetkých ľudí priamo 
zapojených do primárneho sektora 
rybolovu; keďže celkovo rybárstvo a 
akvakultúra zabezpečujú živobytie pre 10 
– 12 % svetovej populácie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Y 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Y. keďže v dôsledku nestabilných 
poľnohospodárskych trhov v rozvojových 
krajinách je zásobovanie potravinami 
nadmerne ohrozené prírodnými 
katastrofami, konfliktami alebo krízami 
verejného zdravia; 

Y. keďže v dôsledku nestabilných 
poľnohospodárskych trhov a trhov s 
produktmi rybárstva v rozvojových 
krajinách je zásobovanie potravinami 
nadmerne ohrozené prírodnými 
katastrofami, konfliktami alebo krízami 
verejného zdravia; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Z 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Z. keďže potravinový systém prispieva k 
zmene klímy a je ňou zároveň 
ovplyvňovaný, čo má zasa dôsledky na 
dostupnosť prírodných zdrojov a 
podmienky poľnohospodárskej a 
priemyselnej výroby; 

Z. keďže potravinový systém prispieva k 
zmene klímy a je ňou zároveň 
ovplyvňovaný, čo má zasa dôsledky na 
dostupnosť prírodných zdrojov a 
podmienky poľnohospodárskej, rybárskej a 
priemyselnej výroby; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AC 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AC. keďže lepšie riadenie potravinárskeho 
odvetvia by znamenalo efektívnejšie 
využívanie pôdy, lepšie hospodárenie s 
vodnými zdrojmi a pozitívne by sa celkovo 
prejavilo na svetovom poľnohospodárskom 
odvetví, pričom by sa pokročilo aj v boji 
proti podvýžive a nesprávnemu 
stravovaniu v rozvojovom svete; 

AC. keďže lepšie riadenie potravinárskeho 
odvetvia by znamenalo efektívnejšie 
využívanie pôdy, lepšie hospodárenie s 
vodnými zdrojmi a pozitívne by sa celkovo 
prejavilo na svetovom poľnohospodárskom 
a rybárskom odvetví, pričom by sa 
pokročilo aj v boji proti podvýžive a 
nesprávnemu stravovaniu v rozvojovom 
svete; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AC a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 ACa. keďže odhadzovanie rýb predstavuje 
nezmyselné plytvanie cennými zdrojmi 
živobytia a zohráva významnú úlohu v 
znižovaní stavov morských populácií; 
keďže odhadzovanie úlovkov môže mať 
viacero nepriaznivých ekologických 
vplyvov na morské ekosystémy v dôsledku 
zmien v celkovej štruktúre trofických 
reťazcov a biotopov, čo by na druhej 
strane mohlo ohroziť udržateľnosť 
súčasného rybárstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AF 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AF. keďže hlad nemožno natrvalo 
odstrániť jednoduchým dodávaním 
dostatku potravín pre všetkých, ale treba 
umožniť drobným poľnohospodárom, aby 
vlastnili a obrábali pôdu, pričom sa 
dodržiavajú systémy spravodlivého 
obchodu, vymieňajú sa poznatky, inovácie 
a udržateľné postupy; 

AF. keďže hlad nemožno natrvalo 
odstrániť jednoduchým dodávaním 
dostatku potravín pre všetkých, ale treba 
umožniť drobným poľnohospodárom a 
rybárom, aby vlastnili a obrábali pôdu, 
resp. obhospodarovali vodné zdroje, 
pričom sa dodržiavajú systémy 
spravodlivého obchodu, vymieňajú sa 
poznatky, inovácie a udržateľné postupy; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AG a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 AGa. keďže je zvlášť dôležité uznávať 
kľúčovú úlohu rybárov a chovateľov rýb 
na našich európskych pobrežných 
územiach a ostrovoch; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AH 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AH. keďže je vhodné uznať multifunkčný 
aspekt poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, ktoré majú okrem výroby 
potravín kľúčový význam pre verejné 
blaho, pokiaľ ide o kvalitu krajiny, 
biodiverzitu, stabilitu klímy a 
zmierňovanie prírodných katastrof, ako sú 
povodne, suchá a požiare; 

AH. keďže je vhodné uznať multifunkčný 
aspekt poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a rybárstva, ktoré majú 
okrem výroby potravín kľúčový význam 
pre verejné blaho, pokiaľ ide o kvalitu 
krajiny, biodiverzitu, stabilitu klímy, 
kvalitu morí a zmierňovanie prírodných 
katastrof, ako sú povodne, suchá a požiare; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že na riešenie problému 
potravinovej bezpečnosti sú nevyhnutné: 
silné a udržateľné poľnohospodárske 
odvetvie v celej EÚ, prosperujúca a 
diverzifikovaná ekonomika vidieka, čisté 
životné prostredie a rodinné 
poľnohospodárske podniky, podporované 
silnou, spravodlivejšou, medzinárodne 
udržateľnou a primerane financovanou 
spoločnou poľnohospodárskou politikou; 

1. zdôrazňuje, že na riešenie problému 
potravinovej bezpečnosti sú nevyhnutné: 
silné a udržateľné poľnohospodárske a 
rybárske odvetvie v celej EÚ, prosperujúca 
a diverzifikovaná ekonomika vidieka, čisté 
životné prostredie a rodinné 
poľnohospodárske podniky, podporované 
silnou, spravodlivejšou, medzinárodne 
udržateľnou a primerane financovanou 
spoločnou poľnohospodárskou politikou; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zdôrazňuje, že je takisto dôležité, aby 
sa zaviedlo udržateľné a primerané 
financovanie spoločnej rybárskej politiky 
(SRP) a zaručila súdržnosť medzi 
obchodom EÚ a spoločnou rybárskou 
politikou; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že zvýšená volatilita na 
potravinovom trhu predstavuje problém pre 
udržateľnosť a vyžaduje si, aby sme 
posilnili opatrenia na podporu bezpečnosti 
dodávok potravín a environmentálnu 
udržateľnosť produkcie potravín riešením 
nedostatku prírodných zdrojov a podporou 
výskumu a inovácií v poľnohospodárstve; 

8. domnieva sa, že zvýšená volatilita na 
potravinovom trhu predstavuje problém pre 
udržateľnosť a vyžaduje si, aby sme 
posilnili opatrenia na podporu bezpečnosti 
dodávok potravín a environmentálnu 
udržateľnosť produkcie potravín riešením 
nedostatku prírodných zdrojov a podporou 
výskumu a inovácií v poľnohospodárstve a 
rybárstve; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. je presvedčený, že vhodný 
inštitucionálny, regulačný a monitorovací 
rámec dokáže podporiť prostredie na 
rozvíjanie silných, udržateľných, 
spravodlivých, dostupných 
a diverzifikovaných systémov 
poľnohospodárskeho trhu; 

9. je presvedčený, že vhodný 
inštitucionálny, regulačný a monitorovací 
rámec dokáže podporiť prostredie na 
rozvíjanie silných, udržateľných, 
spravodlivých, dostupných 
a diverzifikovaných systémov 
poľnohospodárskeho a rybárskeho trhu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. trvá na tom, aby Komisia zabezpečila 
súlad medzi politickými rozhodnutiami 
svojich generálnych riaditeľstiev pre 
obchod, poľnohospodárstvo a rybárstvo s 
cieľom zabezpečiť reciprocitu, pokiaľ ide 
o normy v oblasti hygieny a udržateľnosti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum obhospodarovania pôdy a 
udržateľnú intenzifikáciu tým, že podporí 
efektívnejšie využívanie živín, vody a 
energie, väčšmi sa zameria na ochranu 
vodných a pôdnych zdrojov; naďalej bude 
prispôsobovať biologické opatrenia na boj 
proti škodcom (integrovaná ochrana proti 
škodcom – IPM) a bude podporovať 
výskum v záujme zvyšovania výnosov pri 
súčasnom znižovaní vplyvu na životné 
prostredie; 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum v oblasti kvality pobrežných vôd a 
obhospodarovania pôdy a udržateľnú 
intenzifikáciu tým, že podporí efektívnejšie 
využívanie živín, vody a energie, väčšmi sa 
zameria na ochranu vodných a pôdnych 
zdrojov; naďalej bude prispôsobovať 
biologické opatrenia na boj proti škodcom 
(integrovaná ochrana proti škodcom – 
IPM) a bude podporovať výskum v záujme 
zvyšovania výnosov pri súčasnom 
znižovaní vplyvu na životné prostredie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. je znepokojený nárastom 
nezákonného rybolovu na celom svete, 
ktorý má veľmi škodlivé účinky na životné 
prostredie, biodiverzitu a ekonomiku; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 18a. žiada Komisiu, aby zabezpečila tiež 
stabilitu v príjmoch rybárov a chovateľov 
rýb vzhľadom na ich strategický know-
how, pretože zachovať ho v našich 
oblastiach je životne dôležité; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. zdôrazňuje, že v záujme zaistenia 
potravinovej bezpečnosti je potrebné 
dôrazne bojovať proti nezákonnému 
rybolovu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. vyzdvihuje kľúčovú úlohu rozvoja 
vidieka z hľadiska hospodárskeho 
a sociálneho rastu území a žiada o podporu 
pre mladých poľnohospodárov; 

21. vyzdvihuje kľúčovú úlohu rozvoja 
vidieka a pobrežných oblastí z hľadiska 
hospodárskeho a sociálneho rastu území – 
aj čo sa týka ekológie a modrej ekonomiky 
– a žiada o podporu pre mladých 
poľnohospodárov a rybárov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. pripomína, že je dôležité podporovať 
poľnohospodárstvo v rozvojom svete a 
takisto prideľovať primeraný podiel 
zahraničnej rozvojovej pomoci (ODA) EÚ 
poľnohospodárskemu sektoru; považuje za 
poľutovaniahodné, že od osemdesiatych 
rokov došlo k dramatickému zníženiu 
úrovne rozvojovej pomoci vyčlenenej na 
poľnohospodárstvo, a víta uznanie potreby 
zvrátenia tohto trendu; 

31. pripomína, že je dôležité podporovať 
poľnohospodárstvo a rybárstvo v 
rozvojovom svete a takisto prideľovať 
primeraný podiel zahraničnej rozvojovej 
pomoci (ODA) EÚ poľnohospodárskemu 
sektoru; považuje za poľutovaniahodné, že 
od osemdesiatych rokov došlo k 
dramatickému zníženiu úrovne rozvojovej 
pomoci vyčlenenej na poľnohospodárstvo, 
a víta uznanie potreby zvrátenia tohto 
trendu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v mene skupiny S&D 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo Miláno 2015: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AG 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

AG. keďže je vhodné uznať kľúčovú úlohu 
poľnohospodárov, najmä rodinných 
poľnohospodárskych podnikov, pri 
zaisťovaní celosvetovej potravinovej 
bezpečnosti; 

AG. keďže je vhodné uznať kľúčovú úlohu 
poľnohospodárov a rybárov, najmä 
rodinných poľnohospodárskych a 
rybárskych podnikov, pri zaisťovaní 
celosvetovej potravinovej bezpečnosti;   

Or. en 

 
 


