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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

27.4.2015 B8-0360/29 

Τροπολογία  29 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό 

θέµα της παγκόσµιας έκθεσης 2015 του 

Μιλάνου µας δίνει την ευκαιρία να 

σκεφτούµε και να εξετάσουµε τις διάφορες 

προσπάθειες επίλυσης των αντιφάσεων 

ενός παγκοσµιοποιηµένου πλανήτη που 

καταγράφει αφενός 870 περίπου 
εκατοµµύρια υποσιτιζόµενους ανθρώπους 

που υποφέρουν από την πείνα και, 

αφετέρου, κάπου 2,8 εκατοµµύρια 
ανθρώπους που πεθαίνουν από 
προβλήµατα υγείας σχετιζόµενα µε 
εσφαλµένη διατροφή και ασθένειες 
οφειλόµενες στην παχυσαρκία ή το 
υπέρβαρο· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι το κεντρικό 

θέµα της παγκόσµιας έκθεσης 2015 του 

Μιλάνου µας δίνει την ευκαιρία να 

σκεφτούµε και να εξετάσουµε τις διάφορες 

προσπάθειες επίλυσης των αντιφάσεων 

ενός παγκοσµιοποιηµένου πλανήτη που, 
σύµφωνα µε στοιχεία της FAO 
καταγράφει αφενός 898 περίπου 
εκατοµµύρια υποσιτιζόµενους ανθρώπους 

που υποφέρουν από την πείνα και, 

αφετέρου, 1,4 δισεκατοµµύρια υπέρβαρα 
άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων και 
500.000.000 παχύσαρκων, µια κατάσταση 
που προκαλεί κοινωνικές και οικονοµικές 
ζηµίες και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
έχει δραµατική επίδραση στην 
ανθρώπινη υγεία· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/30 

Τροπολογία  30 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ∆α. λαµβάνοντας υπόψη ότι η συµβολή 
στη συζήτηση για την κοινωνία των 
πολιτών σχετικά µε τα θέµατα που έθιξε 
η Παγκόσµια Έκθεση 2015 είναι ζωτικής 
σηµασίας, και ότι οµάδες και κινήµατα 
που έχουν δεσµευτεί να διατηρήσουν το 
δικαίωµα στην τροφή και την ασφάλεια 
του επισιτιστικού εφοδιασµού, όπως το 
Κέντρο επισιτιστικής νοµοθεσίας και 
πολιτικής του Μιλάνου, πρέπει να 
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διεθνή 
διάλογο και κατευθυντήριες γραµµές που 
να αποσκοπούν στην άµβλυνση των 
παγκόσµιων κρίσεων που αφορούν τα 
τρόφιµα και τη διατροφή· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/31 

Τροπολογία  31 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του FAO, για να αντιµετωπιστεί 

η αύξηση του πληθυσµού σε παγκόσµιο 
επίπεδο από 7 σε 9,1 δισεκατοµµύρια θα 
χρειαστεί αύξηση κατά 70% όσον αφορά 
τον εφοδιασµό τροφίµων µέχρι το 2050, 
παρόλο που βάσει των ίδιων προβλέψεων 

η αύξηση της παραγωγής από µόνη της δεν 

θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί 

επισιτιστική ασφάλεια για όλους· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του FAO, θα σηµειωθεί 
αύξηση του πληθυσµού σε παγκόσµιο 
επίπεδο από 7 σε 9,1 δισεκατοµµύρια 

άτοµα µέχρι το 2050, πράγµα που θα 
καταστήσει αναγκαίο να δοθεί 
µεγαλύτερη έµφαση στη διατροφή, ώστε 
να επιτευχθεί µια πιο ορθολογική και πιο 
βιώσιµη κατανάλωση των διατροφικών 
πόρων· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Τροπολογία  32 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α∆ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Α∆α. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα 
µε τον ΠΟΥ, µια από τις κύριες αιτίες της 
παχυσαρκίας είναι η αυξηµένη πρόσληψη 
τροφίµων υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, σε ζάχαρη, σε αλάτι, υψηλής 
ενεργειακής πυκνότητας καθώς και 
τροφίµων φτωχών σε µικροθρεπτικά 
συστατικά· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Τροπολογία  33 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  4α. αποδοκιµάζει έντονα το γεγονός ότι η 
Παγκόσµια Έκθεση 2015 τελεί υπό την 
αιγίδα διεθνών εταιρειών, όπως η 
McDonald's και η Coca-Cola, των οποίων 
τα προϊόντα συγκαταλέγονται πιθανό 
µεταξύ αυτών µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι, υψηλής 
ενεργειακής πυκνότητας και φτωχά σε 
µικροθρεπτικά συστατικά, σε αντίθεση µε 
την ανάγκη να προωθηθεί πιο υγιής και 
βιώσιµη διατροφική συµπεριφορά· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Τροπολογία  34 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. πιστεύει ότι η επιδείνωση της 
αστάθειας στις αγορές τροφίµων 
δηµιουργεί προβλήµατα για τη 
βιωσιµότητα και απαιτεί τη λήψη µέτρων 
για τη βελτίωση τόσο σε σχέση µε την 
επισιτιστική ασφάλεια όσο και σε σχέση 
µε την περιβαλλοντική βιωσιµότητα της 
παραγωγής τροφίµων, µέσω αντιµετώπισης 

της έλλειψης φυσικών πόρων και 

προώθησης της έρευνας και της 

καινοτοµία στον τοµέα της γεωργίας· 

8. πιστεύει ότι η παγίωση πιο υπεύθυνης 
διατροφικής κατανάλωσης απαιτεί τη 
βελτίωση τόσο της επισιτιστικής 
ασφάλειας όσο και της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας της παραγωγής τροφίµων, 
µέσω αντιµετώπισης της έλλειψης 

φυσικών πόρων και προώθησης της 

έρευνας και βιώσιµων µορφών γεωργίας· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Τροπολογία  35 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε τη διαχείριση γης και τη 

βιώσιµη εντατικοποίηση: πιο 

εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου· 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε τη διαχείριση γης και τη 

βιώσιµη εντατικοποίηση: πιο 

εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου, χωρίς, σε καµία περίπτωση, 
να καταφεύγουν σε τεχνικές που 
περιλαµβάνουν γενετική χειραγώγηση· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Τροπολογία  36 

Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

σχετικά µε τη ∆ιεθνή Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως 

Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. υπογραµµίζει τη σηµασία της 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 

εδάφους, η οποία επιδεινώνει ακόµη 

περισσότερο τη φτώχεια και την 

επισιτιστική ανασφάλεια· 

15. υπογραµµίζει τη σηµασία της 

αντιµετώπισης της υποβάθµισης του 

εδάφους, η οποία επιδεινώνει ακόµη 

περισσότερο τη φτώχεια και την 

επισιτιστική ανασφάλεια· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει 
νοµοθετική πρόταση για το έδαφος, µε 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του 
εδάφους και της βιωσιµότητας στην 
Ευρώπη· 

Or. en 

 

 


