
 

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

PT Unida na diversidade PT 

27.4.2015 B8-0360/29 

Alteração  29 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o tema da Expo 2015 

em Milão oferece uma oportunidade para 

considerar e debater as diversas abordagens 

para encontrar soluções para os paradoxos 

de um mundo globalizado onde, por um 

lado, existem cerca de 870 milhões de 

pessoas subnutridas e que são vítimas da 

fome e, por outro, cerca de 2,8 milhões de 

pessoas morrem devido a problemas de 

saúde ligados a uma alimentação 

incorreta, à obesidade e ao excesso de 

peso; 

B. Considerando que o tema da Expo 2015 

em Milão oferece uma oportunidade para 

considerar e debater as diversas abordagens 

para encontrar soluções para os paradoxos 

de um mundo globalizado onde, de acordo 

com os dados da FAO, existem, por um 

lado, 898 milhões de pessoas subnutridas e 

que são vítimas da fome e, por outro, 1,4 

mil milhões de pessoas com excesso de 

peso, 500 milhões das quais são obesas, 

uma situação que está a causar danos 

sociais e económicos e tem, em alguns 

casos, consequências muito graves para a 

saúde humana; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Alteração  30 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que a contribuição 

para o debate da sociedade civil sobre as 

matérias da Expo 2015 é essencial e que 

se devem incentivar os grupos e 

movimentos como o Centro de Direito e 

Política Alimentar de Milão, que velam 

por que o direito aos alimentos e a 

segurança do abastecimento alimentar 

sejam garantidos, a promover o debate 

internacional e a estabelecer orientações 

para reduzir as crises mundiais em torno 

da alimentação e da nutrição;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Alteração  31 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a FAO prevê que o 

crescimento da população mundial de 7 

para 9,1 mil milhões exigirá um aumento 

de 70% do abastecimento alimentar até ao 

ano de 2050, embora as mesmas previsões 

indiquem que um mero aumento da 

produção não seria suficiente para 

garantir a segurança alimentar para 

todos; 

J. Considerando que a FAO prevê que a 

população mundial aumentará de 7 para 

9,1 mil milhões até ao ano de 2050 e que, 

consequentemente, será necessário 

dedicar maior atenção ao regime 

alimentar, de molde a garantir um 

consumo mais racional e sustentável dos 

recursos alimentares; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Alteração  32 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando AD-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  AD-A. Considerando que, de acordo com 

a OMS, uma das principais causas da 

obesidade é o aumento do consumo de 

alimentos ricos em gordura, açúcar e sal, 

altamente energéticos e pobres em 

micronutrientes;  

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

27.4.2015 B8-0360/33 

Alteração  33 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Lastima profundamente o facto de a 

Expo 2015 ser patrocinada por empresas 

internacionais, como a McDonald’s e a 

Coca-Cola, cujos produtos são suscetíveis 

de ser alimentos ricos em gordura, açúcar 

e sal, altamente energéticos e pobres em 

micronutrientes, contrastando com a 

necessidade de promover um 

comportamento mais saudável e 

sustentável relativamente à alimentação; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Alteração  34 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Entende que o aumento da volatilidade 

dos mercados alimentares suscita 

problemas para a sustentabilidade e 

requer o reforço das medidas destinadas a 

promover a segurança do abastecimento 

alimentar e a sustentabilidade ambiental da 

produção alimentar, combatendo a escassez 

dos recursos naturais e promovendo a 

investigação e inovação na agricultura; 

8. Entende que a consolidação de um 

consumo de alimentos mais responsável 

requer uma melhoria tanto da segurança 

do abastecimento alimentar como da 

sustentabilidade ambiental da produção 

alimentar, combatendo a escassez dos 

recursos naturais e promovendo a 

investigação e formas sustentáveis de 

agricultura; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Alteração  35 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre o ordenamento do 

território e a intensificação sustentável, 

promovendo uma utilização mais eficiente 

dos nutrientes, da água e da energia, dando 

uma maior atenção à conservação dos 

recursos hídricos e dos solos, prosseguindo 

a adaptação das medidas biológicas no 

controlo das pragas (gestão integrada de 

pragas, ou IPM) e promovendo a 

investigação a fim de melhorar a 

produtividade, reduzindo simultaneamente 

o impacto ambiental; 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre o ordenamento do 

território e a intensificação sustentável, 

promovendo uma utilização mais eficiente 

dos nutrientes, da água e da energia, dando 

uma maior atenção à conservação dos 

recursos hídricos e dos solos, prosseguindo 

a adaptação das medidas biológicas no 

controlo das pragas (gestão integrada de 

pragas, ou IPM) e promovendo a 

investigação a fim de melhorar a 

produtividade, reduzindo simultaneamente 

o impacto ambiental, sem recorrer, em 

circunstância alguma, a técnicas que 

prevejam a manipulação genética; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Alteração  36 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha a importância de combater a 

degradação do solo, que agrava ainda mais 

a pobreza e a insegurança alimentar; 

15. Sublinha a importância de combater a 

degradação do solo, que agrava ainda mais 

a pobreza e a insegurança alimentar; 

exorta, assim, a Comissão a apresentar 

uma proposta legislativa sobre os solos, 

tendo em vista melhorar a qualidade e a 

sustentabilidade dos solos na Europa; 

Or. en 

 

 


