
 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

27.4.2015 B8-0360/29 

Pakeitimas  29 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi Milane vyksiančios pasaulin÷s 
parodos „EXPO 2015“ tema suteikia 
galimybę apmąstyti ir aptarti įvarius būdus 
išspręsti globalizuoto pasaulio, kuriame yra 
apie 870 mln. nuo neprievalgio ir bado 
kenčiančių žmonių ir tuo pat metu apie 
2,8 mln. žmonių miršta nuo sveikatos 

sutrikimų, susijusių su prasta mityba, 

nutukimu ir antsvoriu, paradoksus; 

B. kadangi Milane vyksiančios pasaulin÷s 
parodos „EXPO 2015“ tema suteikia 
galimybę apmąstyti ir aptarti įvarius būdus 
išspręsti paradoksus globalizuoto pasaulio, 
kuriame, FAO duomenimis, yra 898 mln. 
nuo neprievalgio ir bado kenčiančių 
žmonių ir tuo pat metu apie 1,4 mlrd. 
žmonių, turinčių antsvorį, įskaitant 500 
mln. nutukusių žmonių; d÷l šios situacijos 
patiriami socialiniai ir ekonominiai 

nuostoliai, o tam tikrais atvejais tai turi 

labai rimtų padarinių žmogaus sveikatai;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Pakeitimas  30 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Da. kadangi labai svarbu prisid÷ti prie 
pilietin÷s visuomen÷s diskusijų parodos 

„EXPO 2015“ klausimais ir kadangi 

grup÷s ir jud÷jimai, įsipareigoję paisyti 

teis÷s į maistą ir į aprūpinimo maistu 

užtikrinimą, pvz., Milano maisto teis÷s ir 

politikos centras, turi būti skatinami, kad 

vyktų diskusijos tarptautiniu mastu ir 

būtų rengiamos pasaulin÷s maisto ir 

mitybos kriz÷s įveikimo gair÷s; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
27.4.2015 B8-0360/31 

Pakeitimas  31 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi FAO prognozuoja, kad d÷l 
pasaulio gyventojų prieaugio nuo 7 iki 9,1 
mlrd. iki 2050 m. maisto reik÷s 70 proc. 
daugiau, tačiau tose pačiose prognoz÷se 

teigiama, kad siekiant užtikrinti visų 
žmonių aprūpinimą maistu, neužteks vien 

padidinti gamybą; 

J. kadangi FAO prognozuoja, kad iki 
2050 m.  gyventojų skaičius pasaulyje 
išaugs nuo 7 iki 9,1 mlrd. ir tod÷l reik÷s 
didesnį d÷mesį skirti mitybai siekiant 
užtikrinti protingesnį ir tausesnį maisto 

išteklių vartojimą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Pakeitimas  32 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Recital AD a (new) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  ADa. kadangi, PSO duomenimis, viena iš 

pagrindinių nutukimo priežasčių yra 

padid÷jęs riebių, daug cukraus, daug 

druskos turinčių, didel÷s energetin÷s 

vert÷s ir mažai mikroelementų turinčių 

maisto produktų vartojimas;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Pakeitimas  33 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Recital 4 a (new) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  4a. labai apgailestauja d÷l to, kad 

pasaulinę parodą „EXPO 2015“ remia 

tokios tarptautin÷s kompanijos kaip 

„McDonalds“ ir „Coca-Cola“, kurių 

produktai gali būti riebūs, turintys daug 

cukraus, daug druskos, didelę energetinę 

vertę ir mažai mikroelementų, nors 

būtina, priešingai, skatinti sveikesnę ir 

labiau subalansuotą mitybą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Pakeitimas  34 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad padid÷jęs nepastovumas 
maisto rinkose kelia sunkumų siekiant 

tvarumo ir d÷l to reikia greičiau imtis 

priemonių, kuriomis būtų didinamas 
aprūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto 
gamybos tvarumas aplinkos požiūriu, 
sprendžiant gamtos išteklių stygiaus 
problemą ir skatinant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas žem÷s ūkyje; 

8. mano, kad norint padidinti atsakingesnį 
maisto vartojimą reikia didinti aprūpinimo 
maistu užtikrinimą ir maisto gamybos 
tvarumą aplinkos požiūriu, sprendžiant 
gamtos išteklių stygiaus problemą ir 
skatinant mokslinius tyrimus ir tvarias 
žem÷s ūkio formas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Pakeitimas  35 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Komisiją remti žem÷s valdymo 
ir tvaraus intensyvinimo srities mokslinius 
tyrimus skatinant veiksmingesnį maisto 
medžiagų, vandens ir energijos vartojimą, 
daugiau d÷mesio skiriant vandens ir 
dirvožemio išteklių išsaugojimui, plačiau 
pritaikant biologines priemones kenk÷jų 
naikinimui (integruotai kenksmingųjų 
organizmų kontrolei, angl. IPM) ir 
skatinant mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti derlių ir kartu mažinant poveikį 
aplinkai; 

12. ragina Komisiją remti žem÷s valdymo 
ir tvaraus intensyvinimo srities mokslinius 
tyrimus skatinant veiksmingesnį maisto 
medžiagų, vandens ir energijos vartojimą, 
daugiau d÷mesio skiriant vandens ir 
dirvožemio išteklių išsaugojimui, plačiau 
pritaikant biologines priemones kenk÷jų 
naikinimui (integruotai kenksmingųjų 
organizmų kontrolei, angl. IPM) ir 
skatinant mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti derlių ir kartu mažinant poveikį 
aplinkai, tačiau jokiomis aplinkyb÷mis 

netaikant metodų, kuriuose naudojama 

genų inžinerija; 

 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Pakeitimas  36 

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

EFDD frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
d÷l Milane vyksiančios pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. pabr÷žia, kad svarbu spręsti dirvožemio 
blog÷jimo problemą, d÷l kurios toliau 
gil÷ja skurdas ir did÷ja maisto stygius; 

15. pabr÷žia, kad svarbu spręsti dirvožemio 
blog÷jimo problemą, d÷l kurios toliau 
gil÷ja skurdas ir did÷ja maisto stygius; 
tod÷l ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 

d÷l teis÷kūros procedūra priimamo akto 

d÷l dirvožemio, kuriuo būtų siekiama 

pagerinti dirvožemio kokybę ir tvarumą 

Europoje; 

Or. en 

 
 


