
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.4.2015 B8-0360/29 

Muudatusettepanek  29 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et 2015. aasta Milano 

maailmanäituse teema annab meile 

võimaluse kaaluda ja arutada erinevaid 

lähenemisviise vastuolude lahendamisele 

globaliseerunud maailmas, kus ühest 

küljest ligikaudu 870 miljonit inimest 

kannatab alatoitlust ja nälga ning teisest 

küljest ligikaudu 2,8 miljonit inimest sureb 

ebaõige toitumise, rasvumise ja 

ülekaalulisusega seotud 

terviseprobleemide tõttu; 

B. arvestades, et 2015. aasta Milano 

maailmanäituse teema annab meile 

võimaluse kaaluda ja arutada erinevaid 

lähenemisviise vastuolude lahendamisele 

globaliseerunud maailmas, kus FAO 

andmete kohaselt ühest küljest ligikaudu 

898 miljonit inimest kannatab alatoitlust ja 

nälga ning teisest küljest ligikaudu 1,4 

miljardit inimest on ülekaalulised, 

sealhulgas 500 miljonit isikut on 

rasvunud, mis põhjustab sotsiaalset ja 

majanduslikku kahju, millel on inimeste 

tervisele kohati vägagi suur mõju; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  30 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  D a. arvestades, et kodanikuühiskonna 

panus 2015. aasta maailmanäituse 

teemade arutamisel on väga tähtis ning et 

tuleb ergutada selliseid ühendusi ja 

liikumisi, mis on pühendunud sellele, et 

tagada õigus toidule ja toiduainetega 

varustamise kindlus, näiteks Milano 

toiduõigusnormide ja toidupoliitika 

keskus (Milan Center for Food Law and 

Policy), et arendada rahvusvahelist 

arutelu ning suuniseid ülemaailmsete 

toidu- ja toitumiskriiside leevendamiseks; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Muudatusettepanek  31 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et FAO hinnangul tähendab 

prognoos, et maailma rahvastik kasvab 

2050. aastaks 7 miljardilt 9,1 miljardile, et 

toiduvarud peaksid suurenema 70%, kuigi 

sama prognoosi kohaselt ei piisaks üksnes 

tootmise suurendamisest, et tagada kõigi 

toiduga kindlustatus; 

J. arvestades, et FAO hinnangul kasvab 

maailma rahvastik 2050. aastaks 7 

miljardilt 9,1 miljardile ning seega on vaja 

pöörata rohkem tähelepanu 

toitumismudelitele, et tagada mõistlikum 

ja jätkusuutlikum toidu tarbimine; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Muudatusettepanek  32 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus AD a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  AD a. arvestades, et Maailma 

Terviseorganisatsiooni hinnangul on üks 

peamisi rasvumise põhjuseid suure rasva-, 

suhkru- soola- ja energiasisaldusega 

mikrotoitainetevaese toidu suurem 

tarbimine;  

Or. en 
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Muudatusettepanek  33 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  4 a. mõistab tugevalt hukka asjaolu, et 

2015. aasta maailmanäitust rahastavad 

rahvusvahelised ettevõtted, näiteks 

McDonald`s ja Coca-Cola, kelle tooted on 

tõenäoliselt suure rasva-, suhkru- soola- 

ja energiasisaldusega 

mikrotoitainetevaene toit, mis on 

vastuolus vajadusega edendada 

tervislikumat ja jätkusuutlikumat 

suhtumist toidusse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Muudatusettepanek  34 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. on veendunud, et toiduaineteturu 

järsud hinnakõikumised ohustavad 

jätkusuutlikkust ning sellepäras on vaja 

tugevdada meetmeid toiduainetega 

varustamise kindluse ja toidutootmise 

keskkonnasäästlikkuse parandamiseks, 

võttes arvesse loodusvarade nappust ning 

edendades teadus- ja uuendustegevust 

põllumajanduses; 

8. usub, et toidu vastutustundlikuma 

tarbimise edendamiseks on vaja 

parandada nii toiduainetega varustamise 

kindlust kui ka toidutootmise 

keskkonnasäästlikkust, võttes arvesse 

loodusvarade nappust ning edendades 

uurimistegevust ja säästvat 

põllumajandust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  35 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 

maa majandamise ja säästva 

intensiivistamise teemalisi uuringuid, nagu 

toitainete, vee ja energia tõhusam 

kasutamine; suurema tähelepanu 

pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 

ulatuslikum bioloogiliste vahendite 

kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 

tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 

mille eesmärk on saagikuse suurendamine 

üheaegselt keskkonnamõju 

vähendamisega; 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 

maa majandamise ja säästva 

intensiivistamise teemalisi uuringuid, nagu 

toitainete, vee ja energia tõhusam 

kasutamine; suurema tähelepanu 

pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 

ulatuslikum bioloogiliste vahendite 

kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 

tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 

mille eesmärk on saagikuse suurendamine 

üheaegselt keskkonnamõju vähendamisega, 

ilma et mitte mingil tingimustel võetaks 

kasutusele tehnikaid, millega kaasneb 

geneetiline manipuleerimine; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Muudatusettepanek  36 

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

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 

Milanos 2015. aastal toimuva maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia 

tagamine” kohta 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. rõhutab, et tähtis on peatada muldade 

degradeerumine, mis süvendab veelgi 

vaesust ja toiduga kindlustamatust; 

15. rõhutab, et tähtis on peatada muldade 

degradeerumine, mis süvendab veelgi 

vaesust ja toiduga kindlustamatust; kutsub 

komisjoni seepärast üles esitama 

seadusandlikku ettepanekut muldade 

kohta, et parandada muldade kvaliteeti ja 

jätkusuutlikkust Euroopas; 

Or. en 

 

 


