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27.4.2015 B8-0360/37 

Muudatusettepanek  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et 2015. aasta Milano 
maailmanäituse teema on „Planeedile toidu 
ja eluks vajaliku energia tagamine” ning 
see üritus võib anda uut hoogu arutelule 
selle üle, kuidas parandada toidu tootmist 
ja jaotamist, vähendada toidu raiskamist 
ning edendada juba olemasolevaid ja 
arendada häid lahendusi toiduga 
kindlustamatuse, alatoitluse ja kehva 
toitumise probleemile ning leida 
pakkumise ja tarbimise vahel õige tasakaal; 

A. arvestades, et 2015. aasta Milano 
maailmanäituse teema on „Planeedile toidu 
ja eluks vajaliku energia tagamine” ning 
see üritus võib anda uut hoogu arutelule 
selle üle, kuidas parandada jätkusuutlikku 
toidu tootmist ja tarbimist ning õiglast 
jaotamist, vähendada toidu raiskamist ning 
edendada juba olemasolevaid ja arendada 
häid lahendusi toiduga kindlustamatuse, 
alatoitluse ja kehva toitumise probleemile 
ning leida pakkumise ja tarbimise vahel 
õige tasakaal; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
27.4.2015 B8-0360/38 

Muudatusettepanek  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A a. arvestades, et 2015. aasta Milano 
maailmanäituse teema „Planeedile toidu 
ja eluks vajaliku energia tagamine” on 
vastuolus selliste hargmaiste ettevõtete 
sponsorluse ja partnerlusega nagu Nestlé, 
McDonalds, Ferrero ja Coca-Cola, kes on 
üldtuntud selle poolest, et nad ei taga 
jätkusuutlikku toiduga varustamist ja 
jätavad tähelepanuta miljonite inimeste 
põhivajadused, ning see vastuolu tekitab 
suurt muret; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Muudatusettepanek  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäituse raames koostatakse nn 
Milano hartat ehk dokumenti, mis 
esitatakse ÜRO peasekretärile 2015. aasta 
maailmanäituse pärandina ja panusena 
rahvusvahelisse arutelusse aastatuhande 
arengueesmärkide üle; 

D. arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäituse raames on usaldatud 
sihtasutusele Barilla Centre for Food & 
Nutrition Foundation ülesanne koostada 
nn Milano harta ehk dokument, mis 
esitatakse ÜRO peasekretärile 2015. aasta 
maailmanäituse pärandina, ning selles 
asjaolust võib johtuda huvide konflikt 
toiduga varustamise sõltumatuse 
põhimõttega; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Muudatusettepanek  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. arvestades, et ÜRO resolutsioonis 
64/292 on õigus turvalisele ja puhtale 
joogiveele tunnistatud inimõiguseks; 
arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäitusel ei võeta arutlusele 
turvalise ja puhta joogivee küsimust ning 
on usaldanud ettevõttele Nestlé – San 
Pellegrino Spa vahendusel – Expo 2015 
kaubamärki kandva 150 miljoni pudeli 
vee tarnimise; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Muudatusettepanek  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäituse teemad käsitlevad 
peamiselt põllumajandussektorit, mis on 
jätkuvalt üks ELi majanduse aluseid, 
pidades silmas, et põllumajanduseksport 
moodustab kaks kolmandikku liidu kogu 
väliskaubandusest, et EL on endiselt 
maailma suurim põllumajandustoodete 
eksportija ning liidu toidutööstuse 
aastakäive on peaaegu triljon eurot ja see 
annab tööd rohkem kui neljale miljonile 
inimesele; 

E. arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäituse teemad käsitlevad 
peamiselt põllumajandussektorit, mis on 
jätkuvalt üks ELi majanduse aluseid, 
pidades silmas, et põllumajanduseksport 
moodustab kaks kolmandikku liidu kogu 
väliskaubandusest, et EL on endiselt 
maailma suurim põllumajandustoodete 
eksportija ning liidu toidutööstuse 
aastakäive on peaaegu triljon eurot ja see 
annab tööd rohkem kui neljale miljonile 
inimesele, kuid sellel on siiski keskne roll 
selliste keskkonnaprobleemide 
põhjustamisel nagu kliimamuutused, 
veepuudus, eutrofeerumine, metsade 
raadamine ja erosioon nii Euroopa Liidus 
kui ka nendes piirkondades, millest liit 
impordib; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Muudatusettepanek  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et 2015. aasta 
maailmanäituse täieliku läbipaistvuse 
tagamiseks avaldatakse platvormil Open 
EXPO kogu teave ürituse juhtimise, 
korraldamise ja läbiviimise kohta, mistõttu 
seda võib seega pidada läbipaistvuse 
heaks näiteks; 

I. arvestades, et platvormil Open EXPO on 
avaldatud kogu teave ürituse juhtimise, 
kavandamise, korraldamise ja läbiviimise 
kohta alles alates 2014. aasta septembrist; 
arvestades, et hankemenetlus algas 2011. 
aasta augustis; arvestades, et 2015. aasta 
Milano maailmanäitus ei taganud 
täielikku läbipaistvust, mis võimaldas 
suuremat korruptsiooni ja kuritegelike 
organisatsioonide infiltreerumist 
infrastruktuuritöödesse, nagu on tehtud 
kindlaks Itaalia asutuste läbiviidud 
uurimiste tulemusena; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Muudatusettepanek  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus J 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

J. arvestades, et FAO hinnangul tähendab 
prognoos, et maailma rahvastik kasvab 
2050. aastaks 7 miljardilt 9,1 miljardile, et 
toiduvarud peaksid suurenema 70%, kuigi 
sama prognoosi kohaselt ei piisaks üksnes 
tootmise suurendamisest, et tagada kõigi 
toiduga kindlustatus; 

J. arvestades, et FAO hinnangul tähendab 
prognoos, et maailma rahvastik kasvab 
2050. aastaks 7 miljardilt 9,1 miljardile ja 
toiduvarud peaksid suurenema 70% ning 
samas on vaja märkimisväärselt 
vähendada keskkonnamõju, et püsida 
planeedi ressursside jätkusuutlikkuse 
piires, kuigi sama prognoosi kohaselt ei 
piisaks üksnes tootmise suurendamisest, et 
tagada kõigi toiduga kindlustatus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Muudatusettepanek  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. peab väga muret tekitavaks, et 
hargmaised ettevõtted, kes ei hooli toidu 
ja vee kättesaadavuse tagamisest, on 2015. 
aasta Milano maailmanäituse 
sponsoriteks ja partneriteks; rõhutab 
ühtlasi, et 2015. aasta Milano 
maailmanäitust tuleb kasutada 
võimalusena arutada ja jagada säästva 
põllumajanduse häid tavasid, mitte 
korporatsioonide ulatuslikuks rohepesuks 
väikeste põllumajandusettevõtete ja 
peretalumajapidamiste arvelt;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Muudatusettepanek  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. kutsub Itaalia valitsus hindama ja 
arutama veelgi 2015. aasta 
maailmanäituse ja hargmaiste ettevõtete 
vahelisi sponsor- ja partnerluslepinguid, 
et 2015. aasta Milano maailmanäitus ei 
saaks nende firmade ja ettevõtete 
foorumiks, kellel ei ole laitmatut mainet 
tegeliku ja kvaliteetse juurdepääsu 
tagamisel toidule ja veele ning 
kvaliteetsele ja säästvale 
põllumajandusele; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Muudatusettepanek  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 c (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 c. rõhutab, et jätkusuutlikkus tähendab 
ka sotsiaalsete ja tööõiguste austamist; 
kutsub seepärast Itaalia valitsust üles 
kontrollima töötingimuste ja -õiguste 
järgimist 2015. aasta maailmanäitusel;  
tuletab ühtlasi meelde, et tasustatavate ja 
korralike töökohtade asendamine ajutiste 
töökohtade ja vabatahtlike tööga ei ole 
vastuvõetav; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Muudatusettepanek  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. palub komisjonil tagada, et ELi paviljon 
2015. aasta maailmanäitusel suurendaks 
teadlikkust vajadusest lahendada kogu 
toidutarneahela ulatuses pakilised 
probleemid, sealhulgas pikaajaliselt 
jätkusuutlik toidu tootmine, jaotamine ja 
tarbimine, et vähendada toidu raiskamist 
ning võidelda alatoitluse, halva toitumise ja 
rasvumise vastu; 

4. palub komisjonil tagada, et ELi paviljon 
2015. aasta maailmanäitusel suurendaks 
teadlikkust vajadusest lahendada kogu 
toidutarneahela ulatuses pakilised 
probleemid, sealhulgas pikaajaliselt 
jätkusuutlik toidu tootmine, jaotamine ja 
tarbimine, et vähendada toidu raiskamist, 
propageerida säästvamat toitumist ning 
võidelda alatoitluse, halva toitumise ja 
rasvumise vastu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Muudatusettepanek  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 
maa majandamise ja säästva 
intensiivistamise teemalisi uuringuid, nagu 
toitainete, vee ja energia tõhusam 
kasutamine; suurema tähelepanu 
pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 
ulatuslikum bioloogiliste vahendite 
kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 
tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 
mille eesmärk on saagikuse suurendamine 
üheaegselt keskkonnamõju 
vähendamisega; 

12. kutsub komisjoni üles toetama selliseid 
maa majandamise ja säästva 
toiduainetööstuse teemalisi uuringuid, 
nagu toitainete, vee ja energia tõhusam 
kasutamine; suurema tähelepanu 
pööramine veevarude ja pinnase kaitsele, 
ulatuslikum bioloogiliste vahendite 
kohaldamine kahjuritõrjes (integreeritud 
tõrje) ning selliste uuringute edendamine, 
mille eesmärk on saagikuse suurendamine 
üheaegselt keskkonnamõju 
vähendamisega; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Muudatusettepanek  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. kutsub Itaalia valitsust tegema 
ettepanekuid ja töötama välja projekte 
2015. aasta maailmanäituse 
toimumiskohtade säästvaks kasutamiseks; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Muudatusettepanek  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel 
Milano maailmanäitus 2015: Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 24 a. kutsub komisjoni edendama säästvat 
toiduvalikut, näiteks rahastades üldsuse 
teavitamise kampaaniaid taimse 
toiduvaliku ning liha- ja kalavabade 
päevade teemal, pakkudes ametlikel 
kohtumistel taimetoite ning ergutades 
liikmesriike sama tegema; 

Or. en 

 
 


