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27.4.2015 B8-0360/37 

Pozměňovací návrh  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy 

Expo 2015 v Miláně je „Potrava pro 

planetu, energie pro život“ a že tato akce 

by mohla výrazně povzbudit diskusi 

o zlepšení produkce potravin a jejich 

distribuce, řešení problému plýtvání 

potravinami, prosazování a rozvíjení již 

existujících pozitivních způsobů řešení 

problému nedostatečného zabezpečení 

dodávek potravin, podvýživy a nesprávné 

výživy a dosažení rovnováhy mezi 

poptávkou a spotřebou; 

A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy 

Expo 2015 v Miláně je „Potrava pro 

planetu, energie pro život“ a že tato akce 

by mohla výrazně povzbudit diskusi 

o zlepšení udržitelné produkce potravin 

a jejich spotřeby, jakož i spravedlivé 

distribuce, řešení problému plýtvání 

potravinami, prosazování a rozvíjení již 

existujících pozitivních způsobů řešení 

problému nedostatečného zabezpečení 

dodávek potravin, podvýživy a nesprávné 

výživy a dosažení rovnováhy mezi 

poptávkou a spotřebou; 

Or. en 



 

AM\1059380CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/38 

Pozměňovací návrh  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že rozpor mezi 

tématem výstavy Expo 2015 v Miláně, jímž 

je „Potrava pro planetu, energie pro 

život“, a sponzorováním ze strany 

nadnárodních společností, jako jsou mj. 

Nestlé, McDonalds, Ferrero a Coca-Cola, 

které jsou všeobecně známy tím, že 

nezaručují udržitelné stravování 

a přehlížejí základní potřeby milionů lidí, 

a partnerstvím s nimi vyvolává hluboké 

znepokojení; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Pozměňovací návrh  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že na milánském 

Expu 2015 má být vypracována tzv. 

Milánská charta, dokument, který bude 

předložen generálnímu tajemníkovi OSN 

jakožto odkaz Expa 2015 a příspěvek 

k mezinárodní diskusi o rozvojových 

cílech tisíciletí; 

D. vzhledem k tomu, že milánské Expo 

2015 svěřilo vypracování tzv. Milánské 

charty, což je dokument, který bude 

předložen generálnímu tajemníkovi OSN 

jakožto odkaz Expa 2015, nadaci nazvané 

Centrum Barilla pro potraviny 

a stravování (Barilla Centre for Food & 

Nutrition), což představuje potenciální 

střet zájmů s podporou potravinové 

soběstačnosti; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Pozměňovací návrh  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že rezoluce OSN č. 

64/292 uznává právo na bezpečnou 

a čistou pitnou vodu za jedno z lidských 

práv; vzhledem k tomu, že Expo 2015 

nebere v potaz diskusi o bezpečné a čisté 

pitné vodě a svěřilo společností Nestlé – 

prostřednictvím značky San Pellegrino 

Spa – distribuci 150 milionů lahví vody 

označené nápisem Expo 2015; 

Or. en 



 

AM\1059380CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/41 

Pozměňovací návrh  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že témata Expa 2015 

se týkají v prvé řadě zemědělství, které 

zůstává základním kamenem hospodářství 

Unie, neboť vývoz zemědělských produktů 

představuje dvě třetiny jejího celkového 

vnějšího obchodu, Unie je i nadále 

největším vývozcem zemědělských 

produktů na světě a potravinářské odvětví 

EU produkuje ročně obrat ve výši téměř 

jednoho bilionu EUR a zaměstnává více 

než 4 miliony lidí; 

E. vzhledem k tomu, že témata Expa 2015 

se týkají v prvé řadě zemědělství, které 

zůstává základním kamenem hospodářství 

Unie, neboť vývoz zemědělských produktů 

představuje dvě třetiny jejího celkového 

vnějšího obchodu, Unie je i nadále 

největším vývozcem zemědělských 

produktů na světě a potravinářské odvětví 

EU produkuje ročně obrat ve výši téměř 

jednoho bilionu EUR a zaměstnává více 

než 4 miliony lidí, avšak současně hraje 

klíčovou úlohu při vytváření takových 

problémů životního prostředí, jako jsou 

změna klimatu, nedostatek vody, 

eutrofizace, odlesňování a eroze, a to jak 

v Evropské unii, tak v oblastech, z nichž 

Unie dováží; 

Or. en 



 

AM\1059380CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/42 

Pozměňovací návrh  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že kvůli zajištění plné 

transparentnosti Expa 2015 zveřejňuje 

platforma „Otevřené Expo“ otevřeně 

veškeré informace týkající se řízení, 

organizace a průběhu akce, čímž 

představuje nepochybně dobrý příklad 

transparentnosti; 

I. vzhledem k tomu, že platforma 

„Otevřené Expo“ zveřejňuje v otevřeném 

formátu veškeré informace týkající se 

řízení, plánování, organizace a průběhu 

akce teprve od září 2014; vzhledem 

k tomu, že nabídkové řízení bylo zahájeno 

v srpnu 2011; vzhledem k tomu, že 

milánské Expo 2015 nezaručilo plnou 

transparentnost, a umožnilo tak zvýšenou 

míru korupce a pronikání zločineckých 

organizací do prací na infrastruktuře, jak 

prokázalo vyšetřování vedené italskými 

orgány; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Pozměňovací návrh  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že organizace FAO 

odhaduje, že nárůst světové populace ze 7 

na 9,1 miliard bude do roku 2050 

vyžadovat 70% zvýšení dodávek potravin, 

přičemž tytéž prognózy naznačují, že 

samotné zvýšení produkce nebude stačit 

k zabezpečení dodávek potravin pro 

všechny; 

J. vzhledem k tomu, že organizace FAO 

odhaduje, že nárůst světové populace ze 7 

na 9,1 miliard bude do roku 2050 

vyžadovat 70% zvýšení dodávek potravin 

a současně si vyžádá výrazné snížení 

environmentálních dopadů s cílem zůstat 

v mezích udržitelných pro naši planetu, 

přičemž tytéž prognózy naznačují, že 

samotné zvýšení produkce nebude stačit 

k zabezpečení dodávek potravin pro 

všechny; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Pozměňovací návrh  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. je hluboce znepokojen skutečností, že 

sponzory a partnery milánského Expa 

2015 jsou firmy, které mají špatnou 

pověst, pokud jde o zajišťování přístupu 

k potravinám a vodě; zdůrazňuje dále, že 

milánské Expo 2015 musí být využito jako 

příležitost k diskusi a ke sdílení 

osvědčených postupů v oblasti 

udržitelného zemědělství a nikoli pro 

strategie šíření environmentálních 

dezinformací korporací (greenwashing) 

na úkor malých zemědělských podniků a 

rodinných podniků;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Pozměňovací návrh  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyzývá italskou vládu, aby dále 

posoudila partnerské a sponzorské dohody 

mezi Expem 2015 a nadnárodními 

společnostmi a jednala o nich, aby bylo 

zajištěno, že milánské Expo 2015 se 

nestane fórem pro firmy a společnosti 

s pochybnou pověstí, pokud jde o 

zajišťování skutečného a kvalitního 

přístupu k vodě, potravinám a kvalitní a 

udržitelné zemědělství; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Pozměňovací návrh  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. zdůrazňuje, že udržitelnost zahrnuje 

rovněž dodržování sociálních a 

pracovních práv; vyzývá proto italskou 

vládu, aby na Expu 2015 sledovala 

dodržování pracovních podmínek a práv; 

připomíná rovněž, že není akceptovatelné 

nahrazovat placená a důstojná pracovní 

místa pracovníky s nejistými pracovními 

podmínkami a dobrovolníky; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Pozměňovací návrh  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, že „pavilón 

EU“ na Expu 2015 bude zvyšovat 

povědomí o potřebě řešit naléhavé 

problémy v celém řetězci dodávek 

potravin, včetně dlouhodobé udržitelnosti 

produkce, distribuce a spotřeby potravin, 

s cílem bojovat proti plýtvání potravinami 

a problému podvýživy, nesprávné výživy 

a obezity; 

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, že „pavilón 

EU“ na Expu 2015 bude zvyšovat 

povědomí o potřebě řešit naléhavé 

problémy v celém řetězci dodávek 

potravin, včetně dlouhodobé udržitelnosti 

produkce, distribuce a spotřeby potravin, 

s cílem bojovat proti plýtvání potravinami 

a problému podvýživy, nesprávné výživy a 

obezity a prosazovat udržitelnější 

stravování; 

Or. en 



 

AM\1059380CS.doc  PE555.118v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

27.4.2015 B8-0360/48 

Pozměňovací návrh  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech obhospodařování půdy 

a udržitelné intenzifikace podporou 

účinnějšího využívání živin, vody 

a energie, věnováním větší pozornosti 

ochraně vodních a půdních zdrojů, další 

úpravou biologických opatření pro boj 

proti škůdcům (integrovaná ochrana 

rostlin) a podporou výzkumu za účelem 

zlepšení výnosů při současném zmírnění 

dopadu na životní prostředí; 

12. vyzývá Komisi, aby podporovala 

výzkum v oblastech obhospodařování půdy 

a udržitelné produkce potravin 

prosazováním účinnějšího využívání živin, 

vody a energie, věnováním větší pozornosti 

ochraně vodních a půdních zdrojů, další 

úpravou biologických opatření pro boj 

proti škůdcům (integrovaná ochrana 

rostlin) a podporou výzkumu za účelem 

zlepšení výnosů při současném zmírnění 

dopadu na životní prostředí; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Pozměňovací návrh  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vyzývá italskou vládu, aby navrhla a 

rozvíjela projekty na udržitelné opětovné 

využití areálu Expa 2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Pozměňovací návrh  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 

Milano Expo 2015: Potrava pro planetu, energie pro život 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá Komisi, aby prosazovala 

udržitelné stravovací návyky, například 

financováním veřejných informačních 

kampaní o stravě rostlinného původu a 

bezmasých dnů či podáváním jídel 

rostlinného původu na oficiálních 

schůzích, a aby v tomtéž podporovala 

členské státy; 

Or. en 

 

 


