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27.4.2015 B8-0360/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže téma výstavy Expo 2015 v 
Miláne nám dáva príležitosť posúdiť a 
prediskutovať rôzne prístupy k riešeniu 
paradoxov globalizovaného sveta, 
v ktorom na jednej strane približne 870 
miliónov ľudí trpí podvýživou a hladom, 
zatiaľ čo na druhej strane asi 2,8 milióna 
ľudí umiera v dôsledku zdravotných 
problémov súvisiacich so zlou výživou, 
obezitou a nadváhou; 

B. keďže téma výstavy Expo 2015 v 
Miláne nám dáva príležitosť posúdiť a 
prediskutovať rôzne prístupy k riešeniu 
paradoxov globalizovaného sveta, 
v ktorom podľa údajov FAO na jednej 
strane 898 miliónov ľudí trpí podvýživou a 
hladom, zatiaľ čo na druhej strane 1,4 
miliardy ľudí má nadváhu a 500 miliónov 

je obéznych a táto situácia spôsobuje 

sociálne a ekonomické škody a v 

niektorých prípadoch má dramatický 

dosah na ľudské zdravie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže príspevok občianskej 
spoločnosti do diskusie o týchto otázkach, 

ktorým sa bude venovať Expo 2015, je 

veľmi dôležitý a keďže skupiny a hnutia, 

ktoré sa zaviazali dodržiavať právo na 

potraviny a bezpečnosť dodávok potravín, 

ako napríklad Centrum pre potravinové 

právo a politiku v Miláne, je potrebné 

povzbudiť, aby vyvíjali medzinárodnú 

diskusiu a usmernenia zamerané na 

zmiernenie globálnych kríz týkajúcich sa 

potravín a výživy; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
27.4.2015 B8-0360/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže podľa odhadov FAO si bude 
nárast počtu obyvateľov na svete zo 7 na 

9,1 miliardy vyžadovať do roku 2050 až 

70 % zvýšenie zásobovania potravinami, 

hoci tie isté odhady uvádzajú, že samotné 

zvyšovanie výroby nepostačí na zaistenie 

potravinovej bezpečnosti pre všetkých; 

J. keďže vzhľadom na to, že podľa 
odhadov FAO vzrastie do roku 2050 počet 
obyvateľov na svete zo 7 na 9,1 miliardy, 

bude nevyhnutné viac sa zamerať na 

modely stravovania s cieľom zabezpečiť 

racionálnejšiu a udržateľnejšiu spotrebu 

potravín; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie AD a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ADa. keďže podľa WHO je jednou z 

hlavných príčin obezity zvýšený prívod 

potravín s vysokým obsahom tuku, cukru 

a soli, s vysokým energetickým obsahom a 

nízkym obsahom živín;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

skutočnosťou, že Expo 2015 je 

sponzorované medzinárodnými 

spoločnosťami, ako sú McDonald´s a 

Coca-Cola, ktorých výrobky majú 

pravdepodobne vysoký obsah tuku, cukru 

a soli, vysoký energetický obsah a nízky 

obsah živín, čo je v rozpore s tým, že je 

potrebné podporovať zdravšie a 

udržateľnejšie stravovacie návyky; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že zvýšená volatilita na 
potravinovom trhu predstavuje problém 

pre udržateľnosť a vyžaduje si, aby sme 

posilnili opatrenia na podporu 

bezpečnosti dodávok potravín a 
environmentálnu udržateľnosť produkcie 
potravín riešením nedostatku prírodných 
zdrojov a podporou výskumu a inovácií v 

poľnohospodárstve; 

8. domnieva sa, že posilnenie 
zodpovednejšej spotreby potravín si 

vyžaduje zlepšenie, pokiaľ ide o 

bezpečnosť dodávok potravín i ekologickú 
udržateľnosť výroby potravín, a to tým, že 

sa bude riešiť problém nedostatku 
prírodných zdrojov a podporovať výskum 

a udržateľné formy poľnohospodárstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum obhospodarovania pôdy a 
udržateľnú intenzifikáciu tým, že podporí 
efektívnejšie využívanie živín, vody a 
energie, väčšmi sa zameria na ochranu 
vodných a pôdnych zdrojov; naďalej bude 
prispôsobovať biologické opatrenia na boj 
proti škodcom (integrovaná ochrana proti 
škodcom – IPM) a bude podporovať 
výskum v záujme zvyšovania výnosov pri 
súčasnom znižovaní vplyvu na životné 
prostredie; 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum obhospodarovania pôdy a 
udržateľnú intenzifikáciu tým, že podporí 
efektívnejšie využívanie živín, vody a 
energie, väčšmi sa zameria na ochranu 
vodných a pôdnych zdrojov; naďalej bude 
prispôsobovať biologické opatrenia na boj 
proti škodcom (integrovaná ochrana proti 
škodcom – IPM) a bude podporovať 
výskum v záujme zvyšovania výnosov pri 
súčasnom znižovaní vplyvu na životné 
prostredie, pričom sa za žiadnych 

okolností nebudú využívať techniky 

genetickej manipulácie; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
27.4.2015 B8-0360/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

v mene skupiny EFDD 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť 
problematiku degradácie pôdy, ktorá ďalej 
zhoršuje chudobu a potravinovú 
bezpečnosť; 

15. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť 
problematiku degradácie pôdy, ktorá ďalej 
zhoršuje chudobu a potravinovú 
bezpečnosť; vyzýva preto Komisiu, aby 

predložila legislatívny návrh týkajúci sa 

pôdy s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy a 

udržateľnosť v Európe; 

Or. en 

 
 


