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27.4.2015 B8-0360/37 

Grozījums Nr.  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
par “World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

A apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

A. tā kā Expo 2015 Milānā tēma ir 
"Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" un šis 
pasākums var būtiski aktivizēt debates par 
to, kā uzlabot pārtikas ražošanu un 
izplatīšanu, kā novērst tās izšėērdēšanu un 
veicināt, un attīstīt jau esošās atzinīgi 
vērtējamās pieejas pārtikas nodrošinājuma 
trūkuma, uztura nepietiekamības, 
nepilnvērtīga uztura problēmas 
risinājumam, un kā panākt līdzsvaru starp 
piedāvājumu un patēriĦu; 

A. tā kā Expo 2015 Milānā tēma ir 
"Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" un šis 
pasākums var būtiski aktivizēt debates par 
to, kā uzlabot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu 
un patēriĦu, kā arī godīgu izplatīšanu, kā 
novērst tās izšėērdēšanu un veicināt, un 
attīstīt jau esošās atzinīgi vērtējamās 
pieejas pārtikas nodrošinājuma trūkuma, 
uztura nepietiekamības, nepilnvērtīga 
uztura problēmas risinājumam, un kā 
panākt līdzsvaru starp piedāvājumu un 
patēriĦu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Grozījums Nr.  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Aa. tā kā lielas bažas izraisa pretruna 
starp Expo 2015 Milānā tēmu — 
"Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" un to, 
ka šo pasākumu sponsorē un tā partneri ir 
tādi starptautiski uzĦēmumi, kā Nestlé, 
McDonalds, Ferrero un Coca-Cola, kas 
plaši pazīstami ar to, ka nenodrošina 
ilgtspējīgu uzturu un neĦem vērā 
miljoniem cilvēku pamatvajadzības; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Grozījums Nr.  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

D apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

D. tā kā Expo 2015 gatavo „Milānas 
hartu”, dokumentu, kas jāiesniedz ANO 
ăenerālsekretāram kā Expo 2015 
mantojums, un devumu starptautiskajās 
debatēs par Tūkstošgades attīstības 
mērėiem; 

D. tā kā Expo 2015 ir uzticējusi „Milānas 
hartas” — dokumenta, kas jāiesniedz 
ANO ăenerālsekretāram kā Expo 2015 
mantojums, izstrādāšanu Barilla centram 
pārtikas un uztura fondam, kas norāda uz 
potenciālu interešu konfliktu ar 
uztursuverenitātes veicināšanu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Grozījums Nr.  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

Da apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Da. tā kā ANO Rezolūcija 64/292 tiesības 
uz drošu un tīru dzeramo ūdeni nosaka 
par cilvēktiesībām; tā kā Expo 2015 
organizētāji ignorē debates par drošu un 
tīru dzeramo ūdeni un ir uzticējuši Nestlé 
— San Pellegrino Spa aizsegā — izplatīt 
150 miljonus ūdens pudeĜu ar Expo 2015 
logo; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Grozījums Nr.  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

E apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

E. tā kā Expo 2015 tematika galvenokārt ir 
saistīta ar lauksaimniecības nozari, kas 
joprojām ir Savienības ekonomikas 
stūrakmens, Ħemot vērā, ka 
lauksaimniecības eksports ir divas trešdaĜas 
no tās kopējā ārējās tirdzniecības apjoma, 
ka Savienība joprojām ir lielākā 
lauksaimniecības preču eksportētāja 
pasaulē un ka ES pārtikas ražošanas 
nozares gada apgrozījums ir gandrīz 
1 triljons euro, un tajā nodarbināti vairāk 
nekā 4 miljoni cilvēku; 

E. tā kā Expo 2015 tematika galvenokārt ir 
saistīta ar lauksaimniecības nozari, kas 
joprojām ir Savienības ekonomikas 
stūrakmens, Ħemot vērā, ka 
lauksaimniecības eksports ir divas trešdaĜas 
no tās kopējā ārējās tirdzniecības apjoma, 
ka Savienība joprojām ir lielākā 
lauksaimniecības preču eksportētāja 
pasaulē un ka ES pārtikas ražošanas 
nozares gada apgrozījums ir gandrīz 
1 triljons euro, un tajā nodarbināti vairāk 
nekā 4 miljoni cilvēku, tomēr šai nozarei 
ir būtiska ietekme tādu vides problēmu 
izraisīšanā, kā klimata pārmaiĦas, ūdens 
trūkums, eitrofikācija, mežu izciršana un 
erozija — gan ES, gan reăionos, no 
kuriem Savienība importē; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Grozījums Nr.  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

I apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

I. tā kā, lai nodrošinātu pilnīgu 
„Expo 2015” pārredzamību, „Open EXPO” 
platforma atklāti publicē visu informāciju 
attiecībā uz pasākuma pārvaldību, 
organizēšanu un norisi, tādējādi to var 
uzskatīt par labu paraugu pārredzamības 
jomā; 

I. „Open EXPO” platforma atklātā formātā 
publicē visu informāciju attiecībā uz 
pasākuma pārvaldību, plānošanu, 
organizēšanu un norisi tikai kopš 
2014. gada septembra; tā kā konkursa 
uzaicinājumi tika sākti 2011. gada 
augustā; tā kā Expo 2015 Milānā 
nenodrošina pilnīgu pārredzamību, 
tādējādi pieĜaujot aizvien lielāku 
korupciju un noziedzīgu organizāciju 
iefiltrēšanos infrastruktūras darbos, kā 
konstatēts Itālijas varas iestāžu veiktajā 
izmeklēšanā; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Grozījums Nr.  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

J apsvērums 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

J. tā kā saskaĦā ar FAO aplēsēm, 
iedzīvotāju skaitam pieaugot no 
7 miljardiem līdz 9,1 miljardam, pārtikas 
piegādes līdz 2050. gadam būs jāpalielina 
par 70 %, un vienlaikus šīs pašas 
prognozes rāda, ka ar ražošanas pieaugumu 
vien nebūtu pietiekami, lai garantētu 
pārtikas nodrošinātību ikvienam; 

J. tā kā saskaĦā ar FAO aplēsēm, 
iedzīvotāju skaitam pieaugot no 
7 miljardiem līdz 9,1 miljardam, pārtikas 
piegādes līdz 2050. gadam būs jāpalielina 
par 70 %, un vienlaikus jānodrošina 
ietekmes uz vidi būtisks samazinājums, lai 
nepārkāptu robežu, kad ilgtspēja vairs nav 
iespējama, taču vienlaikus šīs pašas 
prognozes rāda, ka ar ražošanas pieaugumu 
vien nebūtu pietiekami, lai garantētu 
pārtikas nodrošinātību ikvienam; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Grozījums Nr.  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3a. Pauž vislielākās bažas par to, ka 
starptautiskas korporācijas, kurām ir Ĝoti 
slikta slava saistībā ar pārtikas un ūdens 
pieejamības nodrošināšanu, sponsorē 
Expo 2015 Milānā un ir šā pasākuma 
partneri; turklāt uzsver, ka Expo 2015 
Milānā ir jāizmanto, kā iespēja apspriest 
ilgtspējīgas lauksaimniecības labākās 
prakses un dalīties ar tām, nevis kā 
iespēja korporācijām īstenot melu 
stratēăijas savu grēku pret vidi 
atmazgāšanai, nostumjot malā mazās 
lauku saimniecības un ăimenes lauku 
saimniecības; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Grozījums Nr.  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.b punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3b. aicina Itālijas valdību padziĜināti 
izvērtēt un apspriest sponsorēšanas un 
partnerības nolīgumus starp Expo 2015 
un starptautiskiem uzĦēmumiem, lai 
nodrošinātu, ka Expo 2015 Milānā 
nekĜūst par forumu uzĦēmumiem un 
korporācijām, kurām ir apšaubāma 
reputācija saistībā ar efektīvas un 
kvalitatīvas pieejas nodrošināšanu 
pārtikai, ūdenim, kā arī saistībā ar 
kvalitatīvu un ilgtspējīgu 
lauksaimniecību; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Grozījums Nr.  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.c punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 3c. uzsver, ka ilgtspējība nozīmē arī 
sociālo un darba tiesību ievērošanu; tādēĜ 
aicina Itālijas valdību uzraudzīt 
Expo 2015 attiecībā uz darba apstākĜiem 
un darba tiesību ievērošanu; atgādina arī, 
ka ir nepieĦemami aizstāt apmaksātu un 
pienācīgu darbu ar nestabilu 
nodarbinātību un brīvprātīgo 
pakalpojumiem; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Grozījums Nr.  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

4. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. aicina Komisiju nodrošināt, ka 
Expo 2015 ES paviljonā tiek veicināta 
izpratne par to, ka nepieciešams risināt 
neatliekamās problēmas visā pārtikas 
apgādes ėēdē, tostarp saistībā ar pārtikas 
ražošanas, izplatīšanas un patēriĦa 
ilgtspējību, ka jānovērš pārtikas 
izšėērdēšana un jācīnās pret tādām 
problēmām, kā uztura nepietiekamība, 
nepilnvērtīgs uzturs un aptaukošanās; 

4. aicina Komisiju nodrošināt, ka Expo 
2015 ES paviljonā tiek veicināta izpratne 
par to, ka nepieciešams risināt 
neatliekamās problēmas visā pārtikas 
apgādes ėēdē, tostarp saistībā ar pārtikas 
ražošanas, izplatīšanas un patēriĦa 
ilgtspējību, ka jānovērš pārtikas 
izšėērdēšana, jāveicina ilgtspējīgāka 
uztura paradumi un jācīnās pret tādām 
problēmām, kā uztura nepietiekamība, 
nepilnvērtīgs uzturs un aptaukošanās 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
27.4.2015 B8-0360/48 

Grozījums Nr.  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
zemes pārvaldības un ilgtspējīgas 
intensifikācijas jomā, veicinot barības 
vielu, ūdens un enerăijas efektīvāku 
izmantošanu; lielāku uzmanību veltot 
ūdens un augsnes resursu saglabāšanai; 
vairāk pieĦemot kaitēkĜu kontroles 
bioloăiskos pasākumus (integrētā augu 
aizsardzība); un veicinot pētniecību ar 
mērėi uzlabot ražīgumu, vienlaikus 
samazinot ietekmi uz vidi; 

12. aicina Komisiju atbalstīt pētniecību 
zemes pārvaldības un ilgtspējīgas pārtikas 
ražošanas jomā, veicinot barības vielu, 
ūdens un enerăijas efektīvāku izmantošanu 
lielāku uzmanību veltot ūdens un augsnes 
resursu saglabāšanai; vairāk pieĦemot 
kaitēkĜu kontroles bioloăiskos pasākumus 
(integrētā augu aizsardzība); un veicinot 
pētniecību ar mērėi uzlabot ražīgumu, 
vienlaikus samazinot ietekmi uz vidi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Grozījums Nr.  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

16.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 16a. aicina Itālijas valdību ierosināt un 
izstrādāt projektus Expo 2015 ēku 
ilgtspējīgai atkārotai izmantošanai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Grozījums Nr.  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

GUE/NGL grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vārdā 
“World Expo 2015” Milānā "Paēdināt planētu: enerăija dzīvei" 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a punkts (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 24a. aicina Komisiju popularizēt 
ilgtspējīgas uztura izvēles, piemēram, 
finansējot sabiedrības informēšanas 
kampaĦas par uzturu, kura pamatā ir 
augi, un dienām, kurās netiek patērēta 
gaĜa un zivis, un ēdienu, kuru pamatā ir 
augi, pasniegšanu oficiālās tikšanās 
reizēs, kā arī mudināt šādi rīkoties 
dalībvalstis; 

Or. en 

 
 


