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27.4.2015 B8-0360/29 

Pozměňovací návrh  29 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo 

Milano 2015 je příležitostí k úvahám 

a diskusi o různých přístupech k řešení 

paradoxů globalizovaného světa, kde na 

jedné straně 870 milionů lidí trpí 

podvýživou a hladoví a na straně druhé 

přibližně 2,8 milionu lidí umírá 

v důsledku zdravotních problémů 

spojených se špatnou výživou, obezitou 

a nadváhou; 

B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo 

Milano 2015 je příležitostí k úvahám 

a diskusi o různých přístupech k řešení 

paradoxů globalizovaného světa, kde podle 

údajů Organizace OSN pro výživu a 

zemědělství na jedné straně 898 milionů 

lidí trpí podvýživou a hladoví a na straně 

druhé trpí 1,4 miliardy obyvatel nadváhou, 

včetně 500 milionů obézních osob, což je 

situace, která způsobuje sociální a 

hospodářské škody a v některých 

případech má i dramatické dopady na 

lidské zdraví; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Pozměňovací návrh  30 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že příspěvek k 

diskusi občanské společnosti o tématech, 

jimž je věnováno i Expo 2015, má zásadní 

význam, a vzhledem k tomu, že skupiny a 

hnutí, které se zasazují o dodržování 

práva na potraviny a zabezpečení dodávek 

potravin, jako je Milánské centrum pro 

potravinové zákony a politiky, je nutné 

podpořit v rozvíjení mezinárodní diskuse a 

pokynů zaměřených na zmírňování 

globálních krizí v oblasti potravin a 

výživy; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Pozměňovací návrh  31 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že organizace FAO 

odhaduje, že nárůst světové populace ze 7 

na 9,1 miliard bude do roku 2050 

vyžadovat 70% zvýšení dodávek potravin, 

přičemž tytéž prognózy naznačují, že 

samotné zvýšení produkce nebude stačit 

k zabezpečení dodávek potravin pro 

všechny; 

J. vzhledem k tomu, že Organizace pro 

výživu a zemědělství odhaduje, že světová 

populace do roku 2050 vzroste ze 7 na 9,1 

miliardy, což znamená, že je nutné se 

důkladněji zaměřit na stravovací návyky, 

aby bylo možné zajistit racionálnější a 

udržitelnější spotřebu potravin; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Pozměňovací návrh  32 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění AD a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 ADa. vzhledem k tomu, že podle Světové 

zdravotnické organizace je jednou z 

hlavních příčin obezity zvýšený příjem 

potravin s vysokým obsahem tuku, cukru, 

soli, energie a s nízkým obsahem 

mikronutrientů;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Pozměňovací návrh  33 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. jednoznačně odsuzuje skutečnost, že 

výstava Expo 2015 je sponzorována 

mezinárodními společnostmi, jako je 

McDonald’s a Coca-Cola, jejichž 

produkty pravděpodobně patří k 

potravinám s vysokým obsahem tuku, 

cukru, soli, energie a s nízkým obsahem 

mikronutrientů, což je v rozporu s 

potřebou propagovat zdravější a 

udržitelnější stravovací návyky; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Pozměňovací návrh  34 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že větší volatilita na trzích 

s potravinami vede k problémům týkajícím 

se udržitelnosti a vyžaduje posílení 

opatření na větší zabezpečení dodávek 

potravin a environmentální udržitelnost 

jejich produkce, a to prostřednictvím boje 

proti nedostatku přírodních zdrojů a 

podpory výzkumu a inovací v zemědělství; 

8. domnívá se, že posílení odpovědnější 

spotřeby potravin vyžaduje jak lepší 

zabezpečení dodávek potravin, tak lepší 

ekologickou udržitelnost potravinové 

produkce, čímž se zároveň bude řešit 

nedostatek přírodních zdrojů a podpoří se 

výzkum a udržitelné formy zemědělství; 

Or. en 



 

AM\1059381CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/35 

Pozměňovací návrh  35 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech obhospodařování půdy 

a udržitelné intenzifikace podporou 

účinnějšího využívání živin, vody a 

energie, věnováním větší pozornosti 

ochraně vodních a půdních zdrojů, další 

úpravou biologických opatření pro boj 

proti škůdcům (integrovaná ochrana 

rostlin) a podporou výzkumu za účelem 

zlepšení výnosů při současném zmírnění 

dopadu na životní prostředí; 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech obhospodařování půdy 

a udržitelné intenzifikace podporou 

účinnějšího využívání živin, vody a 

energie, věnováním větší pozornosti 

ochraně vodních a půdních zdrojů, další 

úpravou biologických opatření pro boj 

proti škůdcům (integrovaná ochrana 

rostlin) a podporou výzkumu za účelem 

zlepšení výnosů při současném zmírnění 

dopadu na životní prostředí, aniž by za 

jakýchkoli okolnosti byly využity techniky 

zahrnující genetickou manipulaci; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Pozměňovací návrh  36 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

o výstavě Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. podtrhuje, že je důležité zabývat se 

degradací půdy, která dále zhoršuje 

problém chudoby a nedostatku potravin; 

15. podtrhuje, že je důležité zabývat se 

degradací půdy, která dále zhoršuje 

problém chudoby a nedostatku potravin; 

vyzývá proto Komisi, aby předložila 

legislativní návrh týkající se půdy, jehož 

cílem bude zlepšení kvality půdy a její 

udržitelnosti v Evropě; 

Or. en 

 

 


