
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

27.4.2015 B8-0360/29 

Grozījums Nr.  29 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

B apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

B. tā kā Expo 2015 Milānā tēma nodrošina 
iespēju apsvērt un apspriest dažādas pieejas 
globalizētās pasaules paradoksu 
risināšanai, kurā, no vienas puses, 
apmēram 870 miljoniem cilvēku ir 
nepietiekams uzturs un viĦi cieš badu, bet, 
no otras puses, apmēram 2,8 miljoni 
cilvēku mirst no veselības traucējumiem, 
kas saistīti ar nepilnvērtīgu uzturu, 
aptaukošanos un lieko svaru; 

B. tā kā Expo 2015 Milānā tēma nodrošina 
iespēju apsvērt un apspriest dažādas pieejas 
globalizētās pasaules paradoksu 
risināšanai, kurā saskaĦā ar FAO datiem, 
no vienas puses, apmēram 898 miljoniem 
cilvēku ir nepietiekams uzturs un viĦi cieš 
badu, bet, no otras puses, 1,4 miljardiem ir 
liekais svars, tostarp 500 miljoni ir 
aptaukojušies — tā ir situācija, kas 
nodara sociālu un ekonomisku kaitējumu 
un dažos gadījumos dramatiski ietekmē 
cilvēku veselību; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Grozījums Nr.  30 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  Da. tā kā pilsoniskās sabiedrības 
ieguldījums debatēs par Expo 2015 ir 
izšėiroši svarīgs, un tā kā grupas un 
kustības, kuras apĦēmušās aizsargāt 
tiesības uz pārtiku un pārtikas piegādes 
drošību, piemēram, Milānas Pārtikas 
tiesību aktu un politikas centrs, ir 
jāmudina attīstīt starptautiskas debates un 
izstrādāt vadlīnijas nolūkā mazināt 
globālās krīzes, kas saistītas ar pārtiku un 
uzturu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Grozījums Nr.  31 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā saskaĦā ar FAO aplēsēm, 
iedzīvotāju skaitam pieaugot no 
7 miljardiem līdz 9,1 miljardam, pārtikas 
piegādes līdz 2050. gadam būs jāpalielina 
par 70 %, un vienlaikus šīs pašas 
prognozes rāda, ka ar ražošanas 
pieaugumu vien nebūtu pietiekami, lai 
garantētu pārtikas nodrošinātību 
ikvienam; 

J. tā kā saskaĦā ar FAO aplēsēm līdz 
2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits 
pieaugs no 7 miljardiem līdz 
9,1 miljardam, un tādēĜ ir nepieciešams 
daudz vairāk uzmanības veltīt ēšanas 
paradumiem, lai nodrošinātu racionālāku 
un ilgtspējīgāku pārtikas patēriĦu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Grozījums Nr.  32 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

ADa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  ADa. tā kā saskaĦā ar PVO datiem viens 
no galvenajiem aptaukošanās iemesliem 
ir tas, ka uzturā aizvien vairāk tiek lietoti 
produkti ar augstu tauku, cukura un sāls 
saturu un ar paaugstinātu enerăētisko 
vērtību, un produkti, kuros ir Ĝoti maz 
mikroelementu;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Grozījums Nr.  33 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  4a. uzskata par Ĝoti nožēlojamu to, ka 
Expo 2015 sponsorē starptautiski 
uzĦēmumi, piemēram, McDonald's un 
Coca-Cola, kuru produkti ir ar augstu 
tauku, cukura un sāls saturu, ar 
paaugstinātu enerăētisko vērtību un maz 
mikroelementiem, kas ir pretrunā 
nepieciešamībai veicināt veselīgākus un 
ilgtspējīgākus uztura paradumus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Grozījums Nr.  34 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka pārtikas tirgu aizvien lielākā 
nestabilitāte rada problēmas ilgtspējībai, 
tāpēc mums ir jāpastiprina pasākumi 
pārtikas piegāžu drošības uzlabošanai un 
pārtikas ražošanas ilgtspējībai vides jomā, 
risinot dabas resursu trūkuma problēmu un 
veicinot pētniecību, kā arī inovāciju 
lauksaimniecībā; 

8. uzskata — lai nostiprinātu atbildīgāku 
pārtikas patēriĦu — ir jāuzlabo gan 
pārtikas piegāžu drošība, gan pārtikas 
ražošanas ilgtspēja vides jomā, risinot 
dabas resursu trūkuma problēmu un 
veicinot pētniecību, kā arī ilgtspējīgus 
lauksaimniecības veidus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Grozījums Nr.  35 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
zemes pārvaldības un ilgtspējīgas 
intensifikācijas jomā, veicinot barības 
vielu, ūdens un enerăijas efektīvāku 
izmantošanu; lielāku uzmanību veltot 
ūdens un augsnes resursu saglabāšanai; 
vairāk pieĦemot kaitēkĜu kontroles 
bioloăiskos pasākumus (integrētā augu 
aizsardzība); un veicinot pētniecību ar 
mērėi uzlabot ražīgumu, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi; 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
zemes pārvaldības un ilgtspējīgas 
intensifikācijas jomā, veicinot barības 
vielu, ūdens un enerăijas efektīvāku 
izmantošanu; lielāku uzmanību veltot 
ūdens un augsnes resursu saglabāšanai; 
vairāk pieĦemot kaitēkĜu kontroles 
bioloăiskos pasākumus (integrētā augu 
aizsardzība); un veicinot pētniecību ar 
mērėi uzlabot ražīgumu, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi, bet nekādā 
gadījumā, nesākot izmantot paĦēmienus, 
kas saistīti ar ăenētiskām manipulācijām; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Grozījums Nr.  36 

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

EFDD grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. uzsver, ka ir būtiski risināt zemes 
noplicināšanās problēmu, kas vēl vairāk 
padziĜina nabadzību un pārtikas 
nepietiekamību; 

15. uzsver, ka ir būtiski risināt zemes 
noplicināšanās problēmu, kas vēl vairāk 
padziĜina nabadzību un pārtikas 
nepietiekamību; tādēĜ aicina Komisiju 
iesniegt tiesību akta priekšlikumu 
attiecībā uz augsni, lai uzlabotu augsnes 
kvalitāti un ilgtspēju Eiropā; 

Or. en 

 
 


