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27.4.2015 B8-0360/1 

Predlog spremembe  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker pod teme Expa 2015 v Milanu, ki 

večinoma zadevajo hrano, spada tudi 

ribištvo, ki je tako kot kmetijstvo povezano 

z vprašanji hrane, samooskrbe s hrano in 

trajnostne oskrbe s hrano; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Predlog spremembe  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker je ribištvo tako kot kmetijstvo 

bistveni element gospodarstva, prvič z 

uvoznega vidika, saj je EU največja 

svetovna uvoznica rib ter ribiških in 

ribogojnih proizvodov, vrednost izvoza pa 

znaša 4,1 milijona EUR na leto, drugič z 

vidika zaposlovanja, saj je 116.094 ljudi 

zaposlenih v ribiški, 85.000 v ribogojni in 

115.651 v ribiško predelovalni industriji; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Predlog spremembe  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Eb. ker je „Nahranimo planet: energija za 

življenje“ globalna tema, ki zajema vse 

gospodarske in proizvodne dejavnosti, ki 

prispevajo k zagotavljanju prehranjevanja 

in trajnosti; 

 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Predlog spremembe  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ec. ker je treba ribiški sektor vključiti v 

razpravo o tem, kako nahraniti planet, saj 

zagotavlja morsko hrano in s tem tudi 

ravnotežje med razpoložljivostjo in porabo 

virov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Predlog spremembe  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker znanstveni usmerjevalni odbor za 

Expo 2015 predvideva, da bo na določenih 

področjih potrebno pridobiti novo znanje in 

prek izobraževanja in obveščanja ljudi 

spodbuditi k boljšem razumevanju hrane in 

njene proizvodnje znotraj kmetijskega 

sektorja, da bodo prepoznali globalni vpliv 

svojih odločitev pri izbiri hrane; 

F. ker znanstveni usmerjevalni odbor za 

Expo 2015 predvideva, da bo na določenih 

področjih potrebno pridobiti novo znanje in 

prek izobraževanja in obveščanja ljudi 

spodbuditi k boljšem razumevanju hrane in 

njene proizvodnje znotraj kmetijskega in 

ribiškega sektorja ter sektorjev modrega 

gospodarstva, da bodo prepoznali globalni 

vpliv svojih odločitev pri izbiri hrane; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Predlog spremembe  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ha. ker so naši oceani, morja in celinske 

plovne poti izrednega pomena za zdravo 

prehranjevanje, njihova zaščita pa je 

bistvena za naše preživetje; ker ribištvo in 

ribogojstvo zagotavljata preživetje 10–

12 % svetovnega prebivalstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Predlog spremembe  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ma. ker je proizvodnja beljakovinskih 

izdelkov eden izmed večjih izzivov za 

prehransko varnost, zato imata ribištvo in 

modro gospodarstvo na sploh pri tem 

ključno vlogo, zlasti na področju raziskav 

alg; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Predlog spremembe  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Mb. ker so ribe izredno pomemben vir 

beljakovin za revne skupnosti, ki nimajo 

nujno dostopa do drugih virov hrane; ker 

so v številnih predelih sveta preživetje in 

prehranske koristi morskih virov 

pridobljene lokalno v skupnostih, ki 

ribarijo v obalnih in celinskih vodah blizu 

svojih domov; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.4.2015 B8-0360/9 

Predlog spremembe  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Oa. ker je bilo po podatkih FAO leta 2012 

okoli 58,3 milijona ljudi dejavno v 

sektorju tradicionalnega ribolova in 

ribogojstva; ker je bilo leta 2012 več kot 

15 % ljudi, ki so se neposredno ukvarjali z 

dejavnostmi v sektorju tradicionalnega 

ribolova, žensk; ker ribištvo in ribogojstvo 

skupaj zagotavljata preživetje 10–12 % 

svetovnega prebivalstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Predlog spremembe  10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Y 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Y. ker je v državah v razvoju preskrba s 

hrano zaradi krhkih kmetijskih trgov 

močno izpostavljena naravnim nesrečam, 

konfliktom in krizam na področju javnega 

zdravja; 

Y. ker je v državah v razvoju preskrba s 

hrano zaradi krhkih kmetijskih trgov in 

trgov proizvodnje ribjih izdelkov močno 

izpostavljena naravnim nesrečam, 

konfliktom in krizam na področju javnega 

zdravja; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Predlog spremembe  11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Z 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Z. ker prehranski sistem prispeva k 

podnebnim spremembam, slednje pa hkrati 

tudi vplivajo nanj, kar vpliva na dostopnost 

naravnih virov in pogoje za kmetijsko in 

industrijsko proizvodnjo; 

Z. ker prehranski sistem prispeva k 

podnebnim spremembam, slednje pa hkrati 

tudi vplivajo nanj, kar vpliva na dostopnost 

naravnih virov in pogoje za kmetijsko in 

industrijsko proizvodnjo ter proizvodnjo 

ribjih izdelkov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/12 

Predlog spremembe  12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AC 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AC. ker bi boljše upravljanje prehranske 

verige omogočilo učinkovitejšo rabo 

zemljišč, boljše upravljanje vodnih virov in 

bi pozitivno vplivalo na celoten kmetijski 

sektor po svetu ter okrepilo boj proti 

neustrezni prehranjenosti in slabem 

prehranjevanju v državah v razvoju; 

AC. ker bi boljše upravljanje prehranske 

verige omogočilo učinkovitejšo rabo 

zemljišč, boljše upravljanje vodnih virov in 

bi pozitivno vplivalo na celoten kmetijski 

in ribiški sektor po svetu ter okrepilo boj 

proti neustrezni prehranjenosti in slabem 

prehranjevanju v državah v razvoju; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Predlog spremembe  13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AC a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ACa. ker so zavržki brezsmiselno dejanje 

razsipanja s pomembnimi živimi viri in 

bistveno prispevajo k izčrpavanju morskih 

živalskih vrst; ker lahko zavržki s številnih 

vidikov škodljivo vplivajo na morske 

ekosisteme zaradi spremembe splošne 

sestave prehranjevalnih mrež in habitatov, 

to pa lahko ogrozi trajnost ribištva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/14 

Predlog spremembe  14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AF 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AF. ker lakote trajnostno ni mogoče 

odpraviti zgolj z zagotavljanjem dovolj 

hrane za vsakogar; ker bomo lakoto 

trajnostno odpravili le, če bodo lahko mali 

kmetje obdržali in obdelovali svojo zemljo, 

če se bodo ohranili pošteni trgovinski 

sistemi ter se bo izmenjavalo znanje, 

inovacije in trajnostne prakse; 

AF. ker lakote trajnostno ni mogoče 

odpraviti zgolj z zagotavljanjem dovolj 

hrane za vsakogar; ker bomo lakoto 

trajnostno odpravili le, če bodo lahko mali 

kmetje in ribiči obdržali in obdelovali 

svojo zemljo oziroma delali na morju, če 

se bodo ohranili pošteni trgovinski sistemi 

ter se bo izmenjavalo znanje, inovacije in 

trajnostne prakse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Predlog spremembe  15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AG a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 AGa. ker je zlasti pomembno, da se prizna 

bistvena vloga ribičev in ribogojcev na 

naših evropskih obalnih ozemljih in 

otokih; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Predlog spremembe  16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AH 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AH. ker je treba priznati vsestransko vlogo 

kmetijstva in gozdarstva, ki ne proizvajata 

le hrane, ampak opravljata temeljno nalogo 

pri zagotavljanju javnih dobrin, kot je 

kakovost pokrajine, biotska raznovrstnost, 

stabilnost podnebja ter sposobnost blažitve 

naravnih nesreč, kot so poplave, suša in 

požari; 

AH. ker je treba priznati vsestransko vlogo 

kmetijstva, gozdarstva in ribištva, ki ne 

proizvajata le hrane, ampak opravljata 

temeljno nalogo pri zagotavljanju javnih 

dobrin, kot je kakovost pokrajine, biotska 

raznovrstnost, stabilnost podnebja, 

kakovost morij ter sposobnost blažitve 

naravnih nesreč, kot so poplave, suša in 

požari; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Predlog spremembe  17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da so za zagotovitev 

prehranske varnosti bistveni naslednji 

dejavniki: trden in trajnosten kmetijski 

sektor v EU, uspešno in raznoliko 

podeželsko gospodarstvo, čisto okolje in 

družinske kmetije, ki jih podpira trdna, 

pravičnejša, mednarodno učinkovita in 

ustrezno financirana skupna kmetijska 

politika; 

1. poudarja, da so za zagotovitev 

prehranske varnosti bistveni naslednji 

dejavniki: trden in trajnosten kmetijski in 

ribiški sektor v EU, uspešno in raznoliko 

podeželsko gospodarstvo, čisto okolje in 

družinske kmetije, ki jih podpira trdna, 

pravičnejša, mednarodno učinkovita in 

ustrezno financirana skupna kmetijska 

politika; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Predlog spremembe  18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da je pomembno tudi 

izvajati trajnostno in ustrezno financirano 

skupno ribiško politiko ter zagotoviti 

skladnost med trgovinsko in ribiško 

politiko EU; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Predlog spremembe  19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da povečana nestabilnost trgov s 

hrano ovira doseganje trajnosti, zato je 

treba pospešiti ukrepe za zagotovitev 

zanesljivejše preskrbe s hrano in 

izboljšanje okoljske trajnosti proizvodnje 

hrane ter se v ta namen spopasti s 

pomanjkanjem naravnih virov in 

spodbuditi raziskovalne dejavnosti in 

inovacije v kmetijstvu; 

8. meni, da povečana nestabilnost trgov s 

hrano ovira doseganje trajnosti, zato je 

treba pospešiti ukrepe za zagotovitev 

zanesljivejše preskrbe s hrano in 

izboljšanje okoljske trajnosti proizvodnje 

hrane ter se v ta namen spopasti s 

pomanjkanjem naravnih virov in 

spodbuditi raziskovalne dejavnosti in 

inovacije v kmetijstvu in ribištvu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Predlog spremembe  20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da se lahko z ustreznimi 

institucionalnimi, regulativnimi in 

nadzornimi okviri podpre okolje za razvoj 

trdnih, trajnostnih, pravičnih, cenovno 

dostopnih in raznolikih kmetijskih tržnih 

sistemov; 

9. meni, da se lahko z ustreznimi 

institucionalnimi, regulativnimi in 

nadzornimi okviri podpre okolje za razvoj 

trdnih, trajnostnih, pravičnih, cenovno 

dostopnih in raznolikih kmetijskih in 

ribiških tržnih sistemov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Predlog spremembe  21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. vztraja, da mora Komisija zagotoviti 

doslednost med političnimi odločitvami 

njenih generalnih direktoratov za 

trgovino, kmetijstvo in ribištvo, da bi na ta 

način zagotovili vzajemnosti pri 

higienskih standardih in standardih glede 

trajnosti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Predlog spremembe  22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju gospodarjenja z 

zemljišči in trajnostne intenzifikacije, in 

sicer s spodbujanjem učinkovitejše rabe 

hranil, vode in energije, z večjim 

osredotočanjem na varstvu voda in virih 

tal, nadaljnjim prilagajanjem bioloških 

ukrepov za zatiranje škodljivcev 

(integrirano uravnavanje škodljivcev) in 

spodbujanjem raziskav za povečanje 

donosa in istočasno zmanjšanje učinka na 

okolje; 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju kakovosti 

obalnih voda, gospodarjenja z zemljišči in 

trajnostne intenzifikacije, in sicer s 

spodbujanjem učinkovitejše rabe hranil, 

vode in energije, z večjim osredotočanjem 

na varstvu voda in virih tal, nadaljnjim 

prilagajanjem bioloških ukrepov za 

zatiranje škodljivcev (integrirano 

uravnavanje škodljivcev) in spodbujanjem 

raziskav za povečanje donosa in istočasno 

zmanjšanje učinka na okolje; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Predlog spremembe  23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. je zaskrbljen zaradi pojava 

nezakonitega ribolova po svetu, ki izredno 

škodljivo vpliva na okolje, biotsko 

raznovrstnost in gospodarstvo; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Predlog spremembe  24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva Komisijo, naj zagotovi tudi 

stabilnost prihodkov ribičev in ribogojcev, 

saj imajo strateško pomembno znanje in 

izkušnje, ki so bistvene za ohranjanje 

našega ozemlja; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Predlog spremembe  25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. poudarja, da se moramo odločno 

boriti proti nezakonitemu ribolovu, če 

želimo zagotoviti prehransko varnost; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Predlog spremembe  26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja osrednjo vlogo razvoja 

podeželja pri gospodarski in socialni rasti 

ozemelj ter spodbuja podporo mladim 

kmetom; 

21. poudarja osrednjo vlogo razvoja 

podeželja pri gospodarski in socialni zeleni 

in modri rasti ozemelj ter spodbuja 

podporo mladim kmetom in ribičem; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Predlog spremembe  27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. ponovno poudarja, da je pomembno 

spodbujati kmetijstvo v državah v razvoju 

in dodeliti ustrezen delež čezmorske 

razvojne pomoči EU kmetijskemu sektorju; 

obžaluje, da se je pomoč za razvoj v 

kmetijstvu od osemdesetih let prejšnjega 

stoletja drastično zmanjšala, in pozdravlja 

priznavanje, da se mora ta trend 

spremeniti; 

31. ponovno poudarja, da je pomembno 

spodbujati kmetijstvo in ribištvo v državah 

v razvoju in dodeliti ustrezen delež 

čezmorske razvojne pomoči EU 

kmetijskemu sektorju; obžaluje, da se je 

pomoč za razvoj v kmetijstvu od 

osemdesetih let prejšnjega stoletja 

drastično zmanjšala, in pozdravlja 

priznavanje, da se mora ta trend 

spremeniti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Predlog spremembe  28 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Milano Expo 2015: Nahranimo planet– energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AG 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

AG. ker je treba kmetom in zlasti 

družinskim kmetijam priznati temeljno 

vlogo pri zagotavljanju svetovne 

prehranske varnosti; 

AG. ker je treba kmetom in ribičem, zlasti 

družinskim kmetijam in ribiškim 

podjetjem, priznati temeljno vlogo pri 

zagotavljanju svetovne prehranske 

varnosti; 

Or. en 

 

 


