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27.4.2015 B8-0360/29 

Amendement  29 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het thema van de 

wereldtentoonstelling 2015 in Milaan de 

mogelijkheid biedt om na te denken en te 

debatteren over diverse manieren om te 

proberen oplossingen te vinden voor de 

tegenstrijdigheden van een 

gemondialiseerde wereld, waar enerzijds 

ongeveer 870 miljoen ondervoede mensen 

honger lijden en anderzijds 2,8 miljoen 

mensen sterven door 

gezondheidsproblemen als gevolg van 

slechte voedingsgewoonten, 

zwaarlijvigheid en overgewicht; 

B. overwegende dat het thema van de 

wereldtentoonstelling 2015 in Milaan de 

mogelijkheid biedt om na te denken en te 

debatteren over diverse manieren om te 

proberen oplossingen te vinden voor de 

tegenstrijdigheden van een 

gemondialiseerde wereld, waar enerzijds 

volgens gegevens van de FAO 898 miljoen 

ondervoede mensen honger lijden en 

anderzijds 1,4 miljard mensen te kampen 

hebben met overgewicht, waarvan er 500 

miljoen zwaarlijvig zijn – een situatie die 

tot maatschappelijke en economische 

schade leidt en in sommige gevallen 

dramatische gevolgen heeft voor de 

menselijke gezondheid, 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Amendement  30 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  D bis. overwegende dat de bijdrage aan 

het debat van het maatschappelijk 

middenveld over vraagstukken in verband 

met de wereldtentoonstelling 2015 

cruciaal is, en dat groepen en bewegingen 

die zich inzetten voor het recht op voedsel 

en voedselzekerheid, zoals het Milan 

Centre for Food Law and Policy, moeten 

worden aangemoedigd om een 

internationaal debat op gang te brengen 

en richtsnoeren op te stellen om de 

wereldwijde crises rond voedsel en 

voeding in te dammen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Amendement  31 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de FAO schat dat de 

groei van de wereldbevolking van 7 naar 

9,1 miljard tot 2050 een toename van de 

voedselvoorziening van 70 % zal vergen, 

maar dat volgens dezelfde prognoses 

productiestijgingen alleen niet zullen 

volstaan om voedselzekerheid voor 

iedereen te garanderen; 

J. overwegende dat de FAO schat dat de 

wereldbevolking zal groeien van 7 naar 9,1 

miljard tegen 2050, en dat we als gevolg 

hiervan meer aandacht zullen moeten 

besteden aan eetgewoonten met het oog 

op een rationelere en duurzamere 

voeding; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Amendement  32 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging AD bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  AD bis. overwegende dat zwaarlijvigheid 

volgens de WHO met name wordt 

veroorzaakt door een verhoogde 

consumptie van energierijke 

voedingsmiddelen met een hoog gehalte 

aan vet, suiker en zout en een lage 

voedingswaarde;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Amendement  33 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. betreurt ten zeerste dat de expo 2015 

wordt gesponsord door internationale 

bedrijven als McDonald's en Coca-Cola, 

die veelal energierijke producten op de 

markt brengen met een hoog gehalte aan 

vet, suiker en zout en een lage 

voedingswaarde, terwijl juist gezondere en 

duurzamere eetgewoonten moeten worden 

gepropageerd; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Amendement  34 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat grotere 

schommelingen op de voedselmarkten 

problemen opleveren voor de 

duurzaamheid en ons nopen tot 

intensiever optreden ten behoeve van de 

zekerheid van de voedselvoorziening en de 

ecologische duurzaamheid van de 

voedselproductie, en wel door de schaarste 

aan natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan 

en onderzoek en innovatie in de landbouw 

te bevorderen; 

8. is van mening dat voor de consolidering 

van meer verantwoordelijke eetgewoonten 

verbetering moet optreden in zowel de 

zekerheid van de voedselvoorziening als de 

ecologische duurzaamheid van de 

voedselproductie, en wel door de schaarste 

aan natuurlijke hulpbronnen tegen te gaan 

en onderzoek en duurzame vormen van 

landbouw te bevorderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Amendement  35 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

grondbeheer en duurzame intensivering 

door bevordering van een efficiënter 

gebruik van voedingsstoffen, water en 

energie, een grotere focus op het behoud 

van watervoorraden en bodemrijkdommen, 

verdere aanpassing van biologische 

maatregelen voor de bestrijding van plagen 

(geïntegreerde gewasbescherming, IPM) en 

bevordering van onderzoek om de 

opbrengsten te verbeteren en tegelijk de 

milieu-impact te verminderen; 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

grondbeheer en duurzame intensivering 

door bevordering van een efficiënter 

gebruik van voedingsstoffen, water en 

energie, een grotere focus op het behoud 

van watervoorraden en bodemrijkdommen, 

verdere aanpassing van biologische 

maatregelen voor de bestrijding van plagen 

(geïntegreerde gewasbescherming, IPM) en 

bevordering van onderzoek om de 

opbrengsten te verbeteren en tegelijk de 

milieu-impact te verminderen, waarbij 

geenszins gebruik wordt gemaakt van 

technieken die genetische manipulatie 

omvatten; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Amendement  36 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept dat het belangrijk is 

bodemdegradatie, die de armoede en de 

voedselonzekerheid nog verergert, aan te 

pakken; 

15. onderstreept dat het belangrijk is 

bodemdegradatie, die de armoede en de 

voedselonzekerheid nog verergert, aan te 

pakken; verzoekt de Commissie daarom 

een wetgevingsvoorstel in te dienen met 

het oog op een verbetering van de 

bodemkwaliteit en de duurzaamheid in 

Europa; 

Or. en 

 

 


