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27.4.2015 B8-0360/29 

Predlog spremembe  29 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je tema Expa 2015 v Milanu 

priložnost za razmislek in razpravo o 

različnih poskusih, da bi se našle rešitve za 

protislovja globaliziranega sveta, in o 

soočenju z njimi, saj imamo na eni strani 

870 milijonov podhranjenih in lačnih ljudi, 

na drugi pa 2,8 milijona ljudi, ki umira 

zaradi zdravstvenih težav, povezanih z 

nepravilnim prehranjevanjem, ter zaradi 

bolezni, povezanih s čezmerno debelostjo 

ali prekomerno telesno težo; 

B. ker je tema Expa 2015 v Milanu 

priložnost za razmislek in razpravo o 

različnih poskusih, da bi se našle rešitve za 

protislovja globaliziranega sveta, in o 

soočenju z njimi, saj je po podatkih FAO 

na eni strani 898 milijonov podhranjenih in 

lačnih ljudi, na drugi pa 1,4 milijarde ljudi 

s prekomerno telesno težo, od tega 500 

milijonov čezmerno debelih, kar povzroča 

socialno in gospodarsko škodo, v 

nekaterih primerih pa tudi drastično 

vpliva na zdravje ljudi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/30 

Predlog spremembe  30 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Da. ker je prispevek k razpravi civilne 

družbe o vprašanjih, ki jih obravnava 

Expo 2015, ključen in ker je treba skupine 

in gibanja, ki si prizadevajo za zagotovitev 

pravice do hrane in prehransko varnost, 

kot je milanski center za živilsko 

zakonodajo in politiko, spodbuditi k 

razvoju mednarodne razprave in smernic 

za ublažitev svetovnih prehranskih in 

živilskih kriz; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/31 

Predlog spremembe  31 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker bi bilo treba po ocenah FAO zaradi 

porasta svetovnega prebivalstva s 7 na 

9,1 milijarde do leta 2050 preskrbo s 

hrano povečati za 70 %, vendar pa na 

podlagi teh napovedi zgolj povečanje 

proizvodnje naj ne bi zadostovalo, da se 

vsem zagotovi prehranska varnost; 

J. ker bo po ocenah FAO svetovno 

prebivalstvo do leta 2050 naraslo s 7 na 

9,1 milijarde, zaradi česar bo treba večjo 

pozornost nameniti prehranskim vzorcem, 

da bi zagotovili bolj racionalno in 

trajnostno porabo hrane; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/32 

Predlog spremembe  32 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AD a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  ADa. ker je po ocenah Svetovne 

zdravstvene organizacije glavni razlog za 

čezmerno debelost povečano zaužitje 

hrane z visoko vsebnostjo maščob, 

sladkorja, soli in z visoko energijsko 

gostoto in nizko vsebnostjo mikrohranil;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/33 

Predlog spremembe  33 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. globoko obžaluje, da so pokrovitelji 

Expa 2015 mednarodne znamke, kot so 

McDonald’s in Coca-Cola, ki pogosto 

proizvajajo prehrambne izdelke z visoko 

vsebnostjo maščob, sladkorja, soli in z 

visoko energijsko gostoto in nizko 

vsebnostjo mikrohranil, kar je v nasprotju 

s potrebo po spodbujanju bolj zdravih in 

trajnostnih prehrambnih navad; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/34 

Predlog spremembe  34 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da povečana nestabilnost trgov s 

hrano ovira doseganje trajnosti, zato je 

treba pospešiti ukrepe za zagotovitev 

zanesljivejše preskrbe s hrano in 

izboljšanje okoljske trajnosti proizvodnje 

hrane ter se v ta namen spopasti s 

pomanjkanjem naravnih virov in 

spodbuditi raziskovalne dejavnosti in 

inovacije v kmetijstvu; 

8. meni, da je treba za utrditev 

odgovornejše porabe hrane zagotoviti 

zanesljivejšo preskrbo s hrano in izboljšati 

okoljsko trajnost proizvodnje hrane ter se 

v ta namen spopasti s pomanjkanjem 

naravnih virov in spodbuditi raziskovalne 

dejavnosti in trajnostne oblike kmetijstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/35 

Predlog spremembe  35 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju gospodarjenja z 

zemljišči in trajnostne intenzifikacije, in 

sicer s spodbujanjem učinkovitejše rabe 

hranil, vode in energije, z večjim 

osredotočanjem na varstvu voda in virih 

tal, nadaljnjim prilagajanjem bioloških 

ukrepov za zatiranje škodljivcev 

(integrirano uravnavanje škodljivcev) in 

spodbujanjem raziskav za povečanje 

donosa in istočasno zmanjšanje učinka na 

okolje; 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju gospodarjenja z 

zemljišči in trajnostne intenzifikacije, in 

sicer s spodbujanjem učinkovitejše rabe 

hranil, vode in energije, z večjim 

osredotočanjem na varstvu voda in virih 

tal, nadaljnjim prilagajanjem bioloških 

ukrepov za zatiranje škodljivcev 

(integrirano uravnavanje škodljivcev) in 

spodbujanjem raziskav za povečanje 

donosa in istočasno zmanjšanje učinka na 

okolje, pri čemer ne bi smeli v nobenem 

primeru poseči po tehnikah genskega 

spreminjanja; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/36 

Predlog spremembe  36 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

o Expu 2015 v Milanu: Nahranimo planet – energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je pomembno obravnavati 

problem degradacije tal, ki dodatno 

zaostruje revščino in neustrezno 

prehransko varnost; 

15. poudarja, da je pomembno obravnavati 

problem degradacije tal, ki dodatno 

zaostruje revščino in neustrezno 

prehransko varnost; zato poziva Komisijo, 

naj predloži zakonodajni predlog o tleh, 

zato da bi se izboljšala kakovost in 

trajnost tal v Evropi; 

Or. en 

 

 


