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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

27.4.2015 B8-0360/37 

Τροπολογία  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το θέµα της 

Παγκόσµιας Έκθεσης του 2015 στο 

Μιλάνο είναι «Τροφή για τον Πλανήτη: η 

Ενέργεια Πηγή Ζωής» και ότι η εκδήλωση 

µπορεί να δώσει σηµαντική ώθηση στη 

συζήτηση για τη βελτίωση της παραγωγής 

και διανοµής τροφίµων, την αντιµετώπιση 

της σπατάλης τροφίµων την προώθηση και 

την ανάπτυξη ήδη υφιστάµενων θετικών 

προσεγγίσεων προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η πρόκληση της 

επισιτιστικής ανασφάλειας, της κακής 

διατροφής και να δηµιουργηθεί µια 

ισορροπία ανάµεσα στους διαθέσιµους και 

στους προς κατανάλωση πόρους· 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι το θέµα της 

Παγκόσµιας Έκθεσης του 2015 στο 

Μιλάνο είναι «Τροφή για τον Πλανήτη: η 

Ενέργεια Πηγή Ζωής» και ότι η εκδήλωση 

µπορεί να δώσει σηµαντική ώθηση στη 

συζήτηση για τη βελτίωση της βιώσιµης 
παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και 
της όσο το δυνατόν δικαιότερης  
διανοµής τροφίµων, την αντιµετώπιση της 

σπατάλης τροφίµων την προώθηση και την 

ανάπτυξη ήδη υφιστάµενων θετικών 

προσεγγίσεων προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η πρόκληση της 

επισιτιστικής ανασφάλειας, της κακής 

διατροφής και να δηµιουργηθεί µια 

ισορροπία ανάµεσα στους διαθέσιµους και 

στους προς κατανάλωση πόρους· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Τροπολογία  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Aa. λαµβάνοντας υπόψηότι η αντίφαση 
µεταξύ του θέµατος της Παγκόσµιας 
Έκθεσης του Μιλάνου 2015, «∆ιατροφή 
του πλανήτη, ενέργεια για τη ζωή», και 
της χορηγίας και συνεργασίας 
πολυεθνικών εταιρειών όπως, µεταξύ 
άλλων, η Nestlé, η McDonalds, η Ferrero 
και η Coca-Cola, που είναι ευρέως 
γνωστές για τη µη διασφάλιση βιώσιµης 
διατροφής ενώ αγνοούν τις βασικές 
ανάγκες εκατοµµυρίων ανθρώπων, 
δηµιουργεί βαθιά ανησυχία· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Τροπολογία  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσµια 

έκθεση του 2015 έχει στο στάδιο της 
εκπόνησης τον "Χάρτη του Μιλάνου", ένα 

έγγραφο που θα παραδοθεί στον Γενικό 

Γραµµατέα του ΟΗΕ ως κληροδότηµα της 

έκθεσης του 2015 και ως συµβολή στη 
διεθνή συζήτηση για τους Στόχους της 
Χιλιετίας· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσµια 

έκθεση του 2015 ξεκίνησε την εκπόνηση 
"Χάρτη του Μιλάνου", ένα έγγραφο που 

θα παραδοθεί στον Γενικό Γραµµατέα του 

ΟΗΕ ως κληροδότηµα της έκθεσης του 

2015 , στο Κέντρο Τροφίµων & 
∆ιατροφής του Ιδρύµατος Barilla, που 
συνιστά πιθανή σύγκρουση συµφερόντων 
µε την προώθηση της επισιτιστικής 
κυριαρχίας· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Τροπολογία  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ∆ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ∆α. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισµα 
αριθ. 64/292 του ΟΗΕ αναγνωρίζει το 
δικαίωµα σε ασφαλές και καθαρό πόσιµο 
νερό ως ανθρώπινο δικαίωµα· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσµια 
Έκθεση 2015 δεν λαµβάνει υπόψη τη 
συζήτηση σχετικά µε το ασφαλές και 
καθαρό πόσιµο νερό και ανέθεσε στη 
Nestle - µέσω του San Pellegrino Spa – 
τη διανοµή των 150.000.000 µπουκαλιών 
νερού µε το λογότυπο Expo 2015· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Τροπολογία  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θέµατα των 

Παγκόσµιων Εκθέσεων αφορούν κυρίως 

τον γεωργικό τοµέα που εξακολουθεί να 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 

οικονοµία της ΕΕ, δεδοµένου ότι οι 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 

αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του 

συνολικού ευρωπαϊκού εξαγωγικού 

εµπορίου, η δε ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο 
πρώτος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων 

στον κόσµο και η βιοµηχανία τροφίµων 

της ΕΕ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της 

τάξης του ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ 

περίπου, και απασχολεί περισσότερους από 

4 εκατοµµύρια ανθρώπους· 

E. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα θέµατα των 

Παγκόσµιων Εκθέσεων αφορούν κυρίως 

τον γεωργικό τοµέα που εξακολουθεί να 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 

οικονοµία της ΕΕ, δεδοµένου ότι οι 

εξαγωγές γεωργικών προϊόντων 

αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του 

συνολικού ευρωπαϊκού εξαγωγικού 

εµπορίου, η δε ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο 

πρώτος εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων 

στον κόσµο και η βιοµηχανία τροφίµων 

της ΕΕ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της 

τάξης του ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ 

περίπου, και απασχολεί περισσότερους από 

4 εκατοµµύρια ανθρώπους, ωστόσο 
διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην 
πρόκληση αυτών των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, όπως η κλιµατική αλλαγή, 
η λειψυδρία, ο ευτροφισµός, η 
αποψίλωση των δασών και η διάβρωση, 
τόσο στην ΕΕ όσο και στις περιοχές από 
τις οποίες εισάγει η Ένωση· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Τροπολογία  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρµα 

Open Expo, προκειµένου να διασφαλίσει 
την πλήρη διαφάνεια της παγκόσµιας 
έκθεσης του 2015, δηµοσιεύει σε ανοικτό 
σχήµα όλες τις πληροφορίες που αφορούν 

τη διαχείριση, το σχεδιασµό, την 

οργάνωση και την υλοποίηση της 

εκδήλωσης και µπορεί να θεωρηθεί ως 
µια καλή εφαρµογή διαφάνειας· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρµα 

Open Expo δηµοσίευσε σε ανοικτό σχήµα 
όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη 

διαχείριση, το σχεδιασµό, την οργάνωση 

και την υλοποίηση της εκδήλωσης µόνο 
από τον Σεπτέµβριο του 2014· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρόσκληση για 
την υποβολή προσφορών ξεκίνησε τον 
Αύγουστο του 2011· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι η παγκόσµια έκθεση του Μιλάνου 
2015 δεν εγγυάται πλήρη διαφάνεια, 
επιτρέποντας έτσι αύξηση της διαφθοράς 
και διείσδυση των εγκληµατικών 
οργανώσεων στα έργα υποδοµής, όπως 
καθορίζονται από τις έρευνες που 
διεξάγουν οι ιταλικές αρχές· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Τροπολογία  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του FAO, για να αντιµετωπιστεί 

η αύξηση του πληθυσµού σε παγκόσµιο 

επίπεδο από 7 σε 9,1 δισεκατοµµύρια θα 

χρειαστεί αύξηση κατά 70% όσον αφορά 

τον εφοδιασµό τροφίµων µέχρι το 2050, 

παρόλο που βάσει των ίδιων προβλέψεων 

η αύξηση της παραγωγής από µόνη της δεν 

θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί 

επισιτιστική ασφάλεια για όλους· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του FAO, για να αντιµετωπιστεί 

η αύξηση του πληθυσµού σε παγκόσµιο 

επίπεδο από 7 σε 9,1 δισεκατοµµύρια θα 

χρειαστεί αύξηση κατά 70% όσον αφορά 

τον εφοδιασµό τροφίµων µέχρι το 2050, 

ενώ την ίδια στιγµή απαιτεί σηµαντικές 
µειώσεις των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, προκειµένου να παραµένουν 
σε βιώσιµα όρια σε πλανητικό επίπεδο, 
παρόλο που βάσει των ίδιων προβλέψεων 

η αύξηση της παραγωγής από µόνη της δεν 

θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί 

επισιτιστική ασφάλεια για όλους· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Τροπολογία  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για 
το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες µε 
κακές επιδόσεις στον τοµέα της 
εξασφάλισης της πρόσβασης σε τροφή 
και νερό είναι χορηγοί και βρίσκονται σε 
εταιρική συνεργασία µε την παγκόσµια 
έκθεση του Μιλάνου 2015· τονίζει, 
επιπλέον, ότι η παγκόσµια έκθεση του 
Μιλάνου 2015 θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί ως ευκαιρία για να 
συζητηθούν και να αποτελέσουν κοινό 
κτήµα οι βέλτιστες πρακτικές για τη 
βιώσιµη γεωργία και όχι για µαζικές 
ψευδοοικολογικές στρατηγικές εκ µέρους 
εταιρειών, σε βάρος των µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των 
οικογενειακών εκµεταλλεύσεων· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Τροπολογία  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3β. καλεί την ιταλική κυβέρνηση να 
αξιολογήσει περαιτέρω και να συζητήσει 
τις συµφωνίες χορηγίας και εταιρικής 
σχέσης µεταξύ παγκόσµιας έκθεσης του 
Μιλάνου 2015 και των πολυεθνικών 
εταιρειών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η 
παγκόσµια έκθεση του Μιλάνου 2015 δεν 
θα γίνει ένα φόρουµ για εταιρείες και 
επιχειρήσεις µε αµφίβολο ιστορικό όσον 
αφορά την εξασφάλιση της 
αποτελεσµατικής και ποιοτικής 
πρόσβασης σε τροφή, νερό και ποιοτική 
και αειφόρο γεωργία· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Τροπολογία  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3γ. υπογραµµίζει ότι η βιωσιµότητα 
περιλαµβάνει επίσης τον σεβασµό των 
κοινωνικών και εργασιακών 
δικαιωµάτων· καλεί, ως εκ τούτου, την 
ιταλική κυβέρνηση να ελέγξει κατά πόσον 
η παγκόσµια έκθεση του Μιλάνου 2015 
σέβεται τις συνθήκες εργασίας και τα 
εργασιακά δικαιώµατα· υπενθυµίζει, 
επίσης, ότι είναι απαράδεκτη η 
αντικατάσταση έµµισθων και 
αξιοπρεπεών θέσεων εργασίας µε 
επισφαλείς εργαζοµένους και εθελοντές· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Τροπολογία  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι το «περίπτερο» της ΕΕ 

στην Παγκόσµια Έκθεση του 2015 θα 

ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε 

την άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που επείγουν και αφορούν 

την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 

παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης 

τροφίµων, την αντιµετώπιση της σπατάλης 

τροφίµων και την καταπολέµηση της 

κακής διατροφής και της παχυσαρκίας· 

4. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

εξασφαλίσει ότι το «περίπτερο» της ΕΕ 

στην Παγκόσµια Έκθεση του 2015 θα 

ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε 

την άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που επείγουν και αφορούν 

την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της 

παραγωγής, διανοµής και κατανάλωσης 

τροφίµων, την αντιµετώπιση της σπατάλης 

τροφίµων, την πρώθηση πιο βιώσιµων 
διατροφικών συνηθειών, την 
καταπολέµηση της κακής διατροφής και 

της παχυσαρκίας· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Τροπολογία  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε τη διαχείριση γης και τη 

βιώσιµη εντατικοποίηση: πιο 
εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου· 

12. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την 

έρευνα σχετικά µε τη διαχείριση γης και τη 

βιώσιµη παραγωγή τροφίµων: πιο 
εξορθολογισµένη χρήση θρεπτικών 

στοιχείων, νερού και ενέργειας· 

µεγαλύτερη προσοχή στη διατήρηση των 

υδατικών και εδαφικών πόρων· περαιτέρω 

έγκριση βιολογικών µέτρων για την 

καταπολέµηση επιβλαβών οργανισµών 

(IPM)· προώθηση της έρευνας για 

βελτίωση των αποδόσεων µε παράλληλο 

περιορισµό του περιβαλλοντικού 

αντικτύπου· 

Or. en 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

27.4.2015 B8-0360/49 

Τροπολογία  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 16a. καλεί την ιταλική κυβέρνηση να 
προτείνει και να αναπτύξει σχέδια για τη 
βιώσιµη επαναχρησιµοποίηση των 
χώρων της Παγκόσµιας Έκθεσης του 
2015· 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Τροπολογία  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 

∆ιεθνής Έκθεση του Μιλάνου 2015: Τροφή για τον Πλανήτη, Ενέργεια ως Πηγή Ζωής 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 24a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
βιώσιµες επιλογές διατροφής, για 
παράδειγµα, µε τη χρηµατοδότηση 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης του 
κοινού σε φυτική διατροφή και ηµέρες 
αποκλεισµού της κατανάλωσης κρεάτων 
και ψαριών, και το σερβίρισµα φυτικών 
κατά βάση γευµάτων σε επίσηµες 
συνεδριάσεις, και να ενθαρρύνει τα κράτη 
µέλη να κάνουν το ίδιο· 

Or. en 

 

 


