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27.4.2015 B8-0360/29 

Amendamentul 29 

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

în numele Grupului EFDD 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât tema expoziției universale de la 

Milano din 2015 oferă ocazia de a reflecta 
și de a discuta asupra diferitelor modalități 
de a găsi soluții pentru contradicțiile unei 

lumi globalizate, în care, pe de o parte, în 
jur de 870 de milioane de persoane sunt 

subnutrite și suferă din cauza foametei și, 
pe de altă parte, în jur de 2,8 milioane de 
persoane mor din cauza unor probleme de 
sănătate legate de o alimentație 
deficientă, de obezitate și de excesul de 
greutate; 

B. întrucât tema expoziției universale de la 

Milano din 2015 oferă ocazia de a reflecta 
și de a discuta asupra diferitelor modalități 
de a găsi soluții pentru contradicțiile unei 

lumi globalizate, în care, pe de o parte, 
potrivit datelor FAO, 898 de milioane de 

persoane sunt subnutrite și suferă din cauza 
foametei și, pe de altă parte, 1,4 miliarde 
de persoane sunt supraponderale, inclusiv 
500 de milioane de persoane obeze, 
situație care cauzează daune sociale și 
economice și, în anumite cazuri, are un 
impact dramatic asupra sănătății umane; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Amendamentul 30 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Da. întrucât contribuția la dezbaterea 
societății civile pe marginea subiectelor 
abordate de Expoziția universală 2015 
este esențială și întrucât grupurile și 
mișcările care și-au asumat angajamentul 
de a proteja dreptul la hrană și securitatea 
aprovizionării cu alimente, precum 
Centrul pentru legislația și politicile în 
domeniul alimentelor de la Milano, au 
fost încurajate să stimuleze o dezbatere și 
să elaboreze orientări internaționale 
menite să atenueze crizele internaționale 
legate de alimentație și nutriție; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Amendamentul 31 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât FAO estimează că o creștere a 
populației la nivel mondial de la 7 la 9,1 
miliarde va impune o creștere de 70 % a 
aprovizionării cu alimente până în 2050, 
în vreme ce aceleași previziuni indică 
faptul că doar creșterea producției nu va 
fi suficientă pentru a asigura securitatea 
alimentară pentru toți; 

J. întrucât FAO estimează că populația va 
crește la nivel mondial de la 7 miliarde la 
9,1 miliarde până în 2050, devenind astfel 
necesar să se acorde o atenție sporită 
obiceiurilor alimentare pentru a asigura o 
utilizare mai rațională și mai durabilă a 
alimentelor; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Amendamentul 32 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul ADa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  ADa. întrucât, potrivit OMS, una dintre 
principalele cauze ale obezității o 
reprezintă aportul sporit de alimente 
bogate în grăsimi, zahăr, sare, cu 
densitate energetică și sărace în 
micronutrienți;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Amendamentul 33 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. regretă profund că Expoziția 
universală 2015 este sponsorizată de 
companii internaționale, precum 
McDonald’s și Coca-Cola, ale căror 
produse sunt cel mai probabil bogate în 
grăsimi, zahăr, sare, cu densitate 
energetică și sărace în micronutrienți, în 
contradicție cu necesitatea de promovare 
a unui comportament alimentar mai 
sănătos și mai sustenabil; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Amendamentul 34 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că creșterea volatilității 
piețelor alimentare pune în pericol 
sustenabilitatea și creează necesitatea 
adoptării mai rapide a unor măsuri de 
sporire a securității alimentare și a 

sustenabilității ecologice a producției 
alimentare, prin abordarea problemei 
resurselor naturale limitate și promovarea 

cercetării și a inovării în domeniul 
agricol; 

8. consideră că încurajarea unui consum 
alimentar mai responsabil impune atât o 
îmbunătățire a securității aprovizionării 
cu alimente și a sustenabilității ecologice a 
producției alimentare, prin abordarea 

problemei resurselor naturale limitate și 
promovarea cercetării și a formelor 
durabile de agricultură; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Amendamentul 35 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 
cercetarea în domeniul gestiunii terenurilor 
și al intensificării sustenabile prin 

promovarea unei utilizări mai eficiente a 
substanțelor nutritive, a apei și a energiei; 

acordarea unei atenții sporite conservării 
resurselor de apă și de sol; adaptarea 
suplimentară a măsurilor biologice de 

combatere a dăunătorilor (combaterea 
integrată a dăunătorilor - IPM); și 
promovarea cercetării în vederea 
îmbunătățirii randamentului în paralel cu 
reducerea impactului asupra mediului; 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 
cercetarea în domeniul gestiunii terenurilor 
și al intensificării sustenabile prin 

promovarea unei utilizări mai eficiente a 
substanțelor nutritive, a apei și a energiei; 

acordarea unei atenții sporite conservării 
resurselor de apă și de sol; adaptarea 
suplimentară a măsurilor biologice de 

combatere a dăunătorilor (combaterea 
integrată a dăunătorilor - IPM); și 
promovarea cercetării în vederea 
îmbunătățirii randamentului în paralel cu 
reducerea impactului asupra mediului, fără 
a face apel, în niciun caz, la tehnici de 
manipulare genetică 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Amendamentul 36 

Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rosa D’Amato 
în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază importanța abordării 
problemei degradării solului, care 
exacerbează și mai mult sărăcia și 

insecuritatea alimentară; 

15. subliniază importanța abordării 
problemei degradării solului, care 
exacerbează și mai mult sărăcia și 

insecuritatea alimentară; invită, prin 
urmare, Comisia, să prezintă o propunere 
legislativă privind solul cu scopul de a 
îmbunătății calitatea acestuia și de a 
promova sustenabilitatea în Europa; 

Or. en 

 

 


