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27.4.2015 B8-0360/37 

Pakeitimas  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi Milane vyksiančios pasaulin÷s 
parodos „EXPO 2015“ tema – „Pamaitinti 
planetą. Gyvyb÷s energija“, šis renginys 
gali rimtai paskatinti diskusijas apie maisto 
gamybos ir paskirstymo tobulinimą, maisto 
švaistymo problemos sprendimą, skatinti ir 
pl÷toti jau taikomus pozityvius metodus, 
skirtus maisto stygiaus ir netinkamos bei 
mitybos problemoms spręsti, ir 
pusiausvyros tarp turimo ir suvartojamo 

išteklių kiekio radimą; 

A. kadangi Milane vyksiančios pasaulin÷s 
parodos „EXPO 2015“ tema – „Pamaitinti 
planetą. Gyvyb÷s energija“ ir šis renginys 
gali rimtai paskatinti diskusijas apie tvarios 
maisto gamybos ir vartojimo, taip pat 

teisingo maisto paskirstymo tobulinimą, 
maisto švaistymo problemos sprendimą, 
skatinti ir pl÷toti jau taikomus pozityvius 
metodus, skirtus maisto stygiaus ir 
netinkamos ir prastos mitybos problemoms 
spręsti, ir pasiūlos ir suvartojimo 
pusiausvyros radimą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Pakeitimas  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Aa. kadangi didelį susirūpinimą kelia 

prieštara tarp Milane vykstančios 

pasaulin÷s parodos „EXPO 2015“ temos 

„Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s energija“ ir 

fakto, kad parodą, šalia kitų kampanijų, 

remia ir yra jos partneriai tokios 

daugianacionalin÷s kompanijos, kaip 

„Nestlé“, „McDonalds“, „Ferrero“ ir 

„Coca-Cola“, kurios visuomen÷je plačiai 

žinomos kaip neužtikrinančios 

subalansuotos mitybos, tačiau 

nepaisančios milijonų asmenų 

pagrindinių poreikių; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Pakeitimas  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi Milane vyksiančios pasaulin÷s 
parodos „EXPO 2015“ proga rengiama 

„Milano chartija“ – dokumentas, kuris 
bus įteiktas Jungtinių Tautų generaliniam 

sekretoriui, kaip „EXPO 2015“ palikimas 

ir ind÷lis į tarptautinę diskusiją d÷l 

Tūkstantmečio vystymosi tikslų; 

D. kadangi parodoje „EXPO 2015“ 
organizacijai „Barilla Center for Food & 

Nutrition Foundation“ buvo pavesta 

parengti „Milano chartiją“ – dokumentą, 

kuris, kaip parodos „EXPO 2015“ 
palikimas, bus įteiktas JT Generaliniam 

Sekretoriui, o tai yra galimas interesų 

konfliktas skatinant apsirūpinimo maistu 

savarankiškumą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Pakeitimas  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

D a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Da. kadangi JT rezoliucijoje 64/292 teis÷ į 

saugų ir švarų geriamąjį vandenį 

pripažįstama kaip žmogaus teis÷; kadangi 

parodoje „EXPO 2015“ nepaisoma 

diskusijų d÷l saugaus ir švaraus 

geriamojo vandens ir kampanijai „Nestlé“ 

(per bendrovę „Sanpellegrino S.p.A.“) 

pavesta teikti 150 mln. buteliukų vandens, 

juos pažymint parodos „EXPO 2015“ 

simbolika; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Pakeitimas  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi parodos „EXPO 2015“ temos 
visų pirma susijusios su žem÷s ūkio 
sektoriumi, kuris vis dar yra Sąjungos 
ekonomikos kertinis akmuo, kadangi 
žem÷s ūkio produkcijos eksportas sudaro 
du trečdalius jos visos išor÷s prekybos 
apimties, Sąjunga teb÷ra didžiausia žem÷s 
ūkio produktų eksportuoja pasaulyje, o 
metin÷ ES maisto sektoriaus apyvarta 
siekia beveik 1 trln. eurų ir šioje šakoje 
dirba daugiau nei 4 mln. žmonių; 

E. kadangi parodos „EXPO 2015“ temos 
visų pirma susijusios su žem÷s ūkio 
sektoriumi, kuris vis dar yra Sąjungos 
ekonomikos kertinis akmuo, kadangi 
žem÷s ūkio produkcijos eksportas sudaro 
du trečdalius jos visos išor÷s prekybos 
apimties, Sąjunga teb÷ra didžiausia žem÷s 
ūkio produktų eksportuoja pasaulyje, o 
metin÷ ES maisto sektoriaus apyvarta 
siekia beveik 1 trln. EUR ir šiame 

sektoriuje dirba daugiau kaip 4 mln. 
žmonių, tačiau šis sektorius yra 
pagrindinis tokias su aplinka susijusias 

problemas, kaip klimato kaita, vandens 

trūkumas, eutrofikacija, miškų 

naikinimas ir erozija ES ir regionuose, iš 

kurių Sąjunga vykdo importą, lemiantis 

veiksnys; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Pakeitimas  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi platformoje „Open Expo“, 
siekiant užtikrinti visišką parodos „EXPO 

2015“ skaidrumą, atvirai skelbiama visa 
informacija, susijusi su šio renginio 
planavimu, organizavimu bei vykdymu, ir 
tai gali būti laikoma gera skaidrumo 

praktika; 

I. kadangi platformoje „Open Expo“ tik 
nuo 2014 m. rugs÷jo m÷n. atvirai 
skelbiama visa informacija, susijusi su šio 
renginio valdymu, planavimu, 
organizavimu bei vykdymu; kadangi 
kvietimas pateikti pasiūlymus paskelbtas 

2011 m. rugpjūčio m÷n.; kadangi Milane 

vykstančioje parodoje „EXPO 2015“ 

neužtikrintas visiškas skaidrumas, taip 
sudarant geresnes sąlygas korupcijai ir 
nusikalstamų organizacijų įsitraukimui į 

su infrastruktūra susijusius darbus, kaip 

nustatyta Italijos institucijoms atlikus 

tyrimus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Pakeitimas  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi FAO prognozuoja, kad d÷l 
pasaulio gyventojų prieaugio nuo 7 iki 
9,1 mlrd. iki 2050 m. maisto reik÷s 
70 proc. daugiau, tačiau tose pačiose 
prognoz÷se teigiama, kad siekiant užtikrinti 
visų žmonių aprūpinimą maistu, neužteks 
vien padidinti gamybą; 

J. kadangi FAO prognozuoja, kad d÷l 
pasaulio gyventojų prieaugio nuo 7 iki 
9,1 mlrd. iki 2050 m. maisto reik÷s 
70 proc. daugiau, sykiu prireiks labai 
mažinti poveikį aplinkai, siekiant išlaikyti 

planetą tvarią, tačiau tose pačiose 
prognoz÷se teigiama, kad siekiant užtikrinti 
visų žmonių aprūpinimą maistu, neužteks 
vien padidinti gamybos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Pakeitimas  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. yra labai susirūpinęs d÷l to, kad 

daugianacionalin÷s įmon÷s, turinčios 

blogą reputaciją galimybių gauti maisto ir 

vandens klausimu, remia Milane 

vykstančią parodą „EXPO 2015“ ir yra 

jos partner÷s; taip pat pabr÷žia, kad 

Milane vykstančią parodą „EXPO 2015“ 

reik÷tų išnaudoti kaip galimybę aptarti 

geriausią patirtį tvaraus žem÷s ūkio srityje 

ir keistis šia patirtimi, o ne siekiant 

įgyvendinti masines korporacijų 

ekomanipuliavimo strategijas smulkiųjų 

ūkių ir šeimos ūkių sąskaita; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Pakeitimas  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 b dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3b. ragina Italijos vyriausybę toliau 

vertinti ir aptarti parodos „EXPO 2015“ ir 

daugianacionalinių bendrovių sudarytus 

r÷mimo ir partneryst÷s susitarimus 

siekiant užtikrinti, kad Milane vykstanti 

paroda „EXPO 2015“ netaps įmonių ir 

subjektų, kurių reputacija užtikrinant 

veiksmingas ir kokybiškas galimybes gauti 

maisto ir vandens, taip pat užsiimti 

kokybišku ir tvariu žem÷s ūkiu, yra 

abejotina, forumu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Pakeitimas  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 c dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3c. pabr÷žia, kad tvarumas taip pat apima 

socialinių ir darbo teisių paisymą; tod÷l 

ragina Italijos vyriausybę steb÷ti, kaip 

parodoje „EXPO 2015“ laikomasi darbo 

sąlygų ir teisių; taip pat primena, kad 

nepriimtina mokamas ir deramas darbo 

vietas keisti savanorišku ir mažų garantijų 

darbu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Pakeitimas  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
paviljone pasaulin÷je parodoje „EXPO 
2015“ būtų didinamas informuotumas apie 
būtinybę spręsti neatid÷liotinas problemas 
visoje maisto tiekimo grandin÷je, įskaitant 
ilgalaikį maisto gamybos, paskirstymo ir 
vartojimo tvarumą, taip pat kovoti su 
maisto švaistymu ir netinkama, prasta 
mityba ir nutukimu; 

4. ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
paviljone pasaulin÷je parodoje „EXPO 
2015“ būtų didinamas informuotumas apie 
būtinybę spręsti neatid÷liotinas problemas 
visoje maisto tiekimo grandin÷je, įskaitant 
ilgalaikį maisto gamybos, paskirstymo ir 
vartojimo tvarumą, taip pat kovoti su 
maisto švaistymu ir netinkama, prasta 
mityba ir nutukimu, taip pat skatinti labiau 
subalansuotą mitybą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Pakeitimas  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Komisiją remti žem÷s valdymo 
ir tvaraus intensyvinimo srities mokslinius 
tyrimus skatinant veiksmingesnį maisto 
medžiagų, vandens ir energijos vartojimą, 
daugiau d÷mesio skiriant vandens ir 
dirvožemio išteklių išsaugojimui, plačiau 
pritaikant biologines priemones kenk÷jų 
naikinimui (integruotai kenksmingųjų 
organizmų kontrolei, angl. IPM) ir 
skatinant mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti derlių ir kartu mažinant poveikį 
aplinkai; 

12. ragina Komisiją remti žem÷s valdymo 
ir tvarios maisto gamybos srities 
mokslinius tyrimus skatinant 
veiksmingesnį maisto medžiagų, vandens ir 
energijos vartojimą, daugiau d÷mesio 
skiriant vandens ir dirvožemio išteklių 
išsaugojimui, plačiau pritaikant biologines 
priemones kenk÷jų naikinimui (integruotai 
kenksmingųjų organizmų kontrolei, angl. 
IPM) ir skatinant mokslinius tyrimus 
siekiant padidinti derlių ir kartu mažinant 
poveikį aplinkai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Pakeitimas  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 16a. ragina Italijos vyriausybę pasiūlyti ir 

parengti tvaraus parodos „EXPO 2015“ 

komplekso pakartotinio panaudojimo 

projektus; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
27.4.2015 B8-0360/50 

Pakeitimas  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

24 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 24a. ragina Komisiją skatinti tvarų 

mitybos pasirinkimą, pvz., finansuojant 

visuomen÷s informavimo kampanijas apie 

augalinę mitybą, dienas be m÷sos ir 

žuvies, ir tiekiant augalinius patiekalus 

oficialiuose susitikimuose bei skatinant 

valstybes nares elgtis taip pat; 

Or. en 

 
 


