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27.4.2015 B8-0360/29 

Tarkistus  29 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. ottaa huomioon, että vuonna 2015 

järjestettävän Milanon maailmannäyttelyn 

teema tarjoaa tilaisuuden pohtia ja vertailla 

erilaisia pyrkimyksiä löytää ratkaisuja 

ristiriitoihin globalisoituneessa 

maailmassa, jossa noin 870 miljoonaa 

ihmistä kärsii aliravitsemuksesta ja nälästä 

samalla kun toisaalta noin 2,8 miljoonaa 

ihmistä kuolee kehnon ruokavalion, 

liikalihavuuden tai ylipainon 

aiheuttamien terveysongelmien 

seurauksena; 

B. ottaa huomioon, että vuonna 2015 

järjestettävän Milanon maailmannäyttelyn 

teema tarjoaa tilaisuuden pohtia ja vertailla 

erilaisia pyrkimyksiä löytää ratkaisuja 

ristiriitoihin globalisoituneessa 

maailmassa, jossa FAO:n tietojen mukaan 

898 miljoonaa ihmistä kärsii 

aliravitsemuksesta ja nälästä samalla kun 

toisaalta 1,4 miljardia on ylipainoisia, 

mukaan luettuina 500 miljoonaa 

liikalihavaa, mikä aiheuttaa sosiaalista ja 

taloudellista vahinkoa ja joissakin 

tapauksissa dramaattisia vaikutuksia 

ihmisen terveyteen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Tarkistus  30 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  D a. katsoo, että osallistuminen 

kansalaisyhteiskunnan keskusteluun 

vuoden 2015 maailmannäyttelyssä 

käsiteltävistä aiheista on ratkaisevan 

tärkeää ja että ryhmiä ja liikkeitä, jotka 

ovat sitoutuneet takaamaan oikeuden 

ruokaan ja elintarviketurvaan, kuten 

Milan Centre for Food Law and Policy 

-järjestö, on kannustettava kehittämään 

kansainvälistä keskustelua ja 

suuntaviivoja, joilla pyritään 

lieventämään elintarvikkeita ja ravintoa 

koskevia maailmanlaajuisia kriisejä; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Tarkistus  31 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että FAO on arvioinut maailman 

väkiluvun kasvun 7 miljardista 

9,1 miljardiin edellyttävän 

elintarviketuotannon kasvattamista 

70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä, 

mutta samojen ennusteiden mukaan 

pelkkä tuotannon lisääminen ei riitä 

varmistamaan elintarviketurvaa kaikille; 

J. toteaa, että FAO on arvioinut maailman 

väkiluvun kasvavan 7 miljardista 

9,1 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, 

minkä vuoksi on välttämätöntä kiinnittää 

entistä enemmän huomiota ruokavalioon 

elintarvikkeiden järkevämmän ja 

kestävämmän kulutuksen takaamiseksi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Tarkistus  32 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan AD a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  AD a. toteaa, että WHO:n mukaan yksi 

suurimmista liikalihavuuden syistä on 

paljon rasvaa, sokeria, suolaa ja energiaa 

sekä vähän mikroravinteita sisältävien 

elintarvikkeiden nauttiminen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Tarkistus  33 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  4 a. pitää erittäin valitettavana, että 

vuoden 2015 maailmannäyttelyn 

sponsoreina on kansainvälisiä yrityksiä 

kuten McDonald’s ja Coca-Cola, joiden 

tuotteet sisältävät todennäköisesti paljon 

rasvaa, sokeria, suolaa ja energiaa sekä 

vähän mikroravinteita, mikä on 

ristiriidassa sen kanssa, että olisi 

edistettävä entistä terveellisempää ja 

kestävämpää käyttäytymistä 

elintarvikkeiden suhteen;  

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.4.2015 B8-0360/34 

Tarkistus  34 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että elintarvikemarkkinoiden 

hintojen yhä suurempi vaihtelu aiheuttaa 

ongelmia kestävyydelle ja edellyttää 

sellaisten toimenpiteiden nopeuttamista, 

joilla tehostetaan elintarvikkeiden 

toimitusvarmuutta ja elintarviketuotannon 

ympäristökestävyyttä siten, että puututaan 

luonnonvarojen niukkuuteen sekä 

edistetään maatalouden tutkimusta ja 

innovointia; 

8. katsoo, että entistä vastuullisemman 

elintarvikkeiden kulutuksen 

painottaminen edellyttää sekä 

elintarvikkeiden toimitusvarmuuden 

parantamista että elintarviketuotannon 

ympäristökestävyyden parantamista siten, 

että puututaan luonnonvarojen niukkuuteen 

sekä edistetään tutkimusta ja kestävää 

maataloutta; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Tarkistus  35 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa komissiota tukemaan 

maanhallintaa ja kestävää tehostamista 

koskevaa tutkimusta edistämällä entistä 

tehokkaampaa ravintoaineiden, veden ja 

energian käyttöä, kiinnittämään enemmän 

huomiota vesi- ja maaperäresurssien 

säilyttämiseen, mukauttamaan edelleen 

biologisia menetelmiä tuholaisten 

torjunnassa sekä edistämään tutkimusta, 

jotta satoja voidaan parantaa ja 

ympäristövaikutuksia samalla vähentää; 

12. kehottaa komissiota tukemaan 

maanhallintaa ja kestävää tehostamista 

koskevaa tutkimusta edistämällä entistä 

tehokkaampaa ravintoaineiden, veden ja 

energian käyttöä, kiinnittämään enemmän 

huomiota vesi- ja maaperäresurssien 

säilyttämiseen, mukauttamaan edelleen 

biologisia menetelmiä tuholaisten 

torjunnassa sekä edistämään tutkimusta, 

jotta satoja voidaan parantaa ja 

ympäristövaikutuksia samalla vähentää 

joutumatta kuitenkaan turvautumaan 

menetelmiin, joissa käytetään 

geenimanipulaatiota; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Tarkistus  36 

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

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta 

Expo Milano 2015: Planeetalle ravintoa, elämälle energiaa” 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. korostaa, että on tärkeää puuttua 

maaperän huonontumiseen, sillä se 

kärjistää entisestään köyhyyttä ja 

elintarvike-epävarmuutta; 

15. korostaa, että on tärkeää puuttua 

maaperän huonontumiseen, sillä se 

kärjistää entisestään köyhyyttä ja 

elintarvike-epävarmuutta; kehottaa 

komissiota sen vuoksi tekemään 

maaperää koskevan 

lainsäädäntöehdotuksen, jonka 

tarkoituksena on parantaa maaperän 

laatua ja kestävyyttä Euroopassa; 

Or. en 

 

 


