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Emenda  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa A 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

A. billi t-tema tal-Milano Expo 2015 hija 
"Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja" u 
l-avveniment jistgħu jagħtu spinta qawwija 
lid-dibattiti dwar it-titjib fil-produzzjoni u 
fid-distribuzzjoni tal-ikel, inkwatu 
jittrattaw il-ħela tal-ikel, jippromwovu u 
jiŜviluppaw l-approëëi eŜistenti diāà 
poŜittivi biex tiāi affrontata l-isfida tal-
insigurtà tal-ikel, in-nutrizzjoni 
insuffiëjenti u d-dieti fqar u jsibu bilanë 
bejn l-offerta u l-konsum; 

A. billi t-tema tal-Milano Expo 2015 hija 
"Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja" u 
l-avveniment jistgħu jagħtu spinta qawwija 
lid-dibattiti dwar it-titjib fil-produzzjoni u 
fil-konsum sostenibbli, kif ukoll fid-
distribuzzjoni ekwa tal-ikel, inkwatu 
jittrattaw il-ħela tal-ikel, jippromwovu u 
jiŜviluppaw l-approëëi eŜistenti diāà 
poŜittivi biex tiāi affrontata l-isfida tal-
insigurtà tal-ikel, in-nutrizzjoni 
insuffiëjenti u d-dieti fqar u jsibu bilanë 
bejn l-offerta u l-konsum; 
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Emenda  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Aa (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Aa. billi l-kontradizzjoni bejn it-tema ta' 
Expo Milano 2015 "Ikel għall-Pjaneta, 
Enerāija għall-Ħajja" u l-
isponsorizzazzjoni u s-sħubija ta' 
kumpaniji multinazzjonali bħal, fost 
oħrajn, Nestlé, McDonalds, Ferrero u 
Coca-Cola, magħrufin b'mod wiesa' li ma 
jiggarantixxux alimentazzjoni sostenibbli, 
filwaqt li jittraskuraw l-esiāenzi baŜiëi ta' 
miljuni ta' nies, tqajjem tħassib enormi; 

Or. en 
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Emenda  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa D 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

D. billi l-Expo 2015 qiegħda tfassal il-
"Karta ta' Milan", dokument li se jitressaq 
lis-Segretarju Āenerali tan-NU bħala wirt l-
Expo 2015 u kontribut għad-dibattitu 
internazzjonali dwar l-Għanijiet ta' 
śvilupp tal-Millennju; 

D. billi l-Expo 2015 fdat it-tfassil tal-
"Karta ta' Milan", dokument li se jitressaq 
lis-Segretarju Āenerali tan-NU bħala wirt l-
Expo 2015, lill-Fondazzjoni Barilla 
Centre for Food & Nutrition, fatt li 
jirrappreŜenta kunflitt potenzjali ta' 
interessi fir-rigward tal-promozzjoni tas-
sovranità alimentari; 

Or. en 
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Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Da (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 Da. billi r-riŜoluzzjoni nru 64/292 tan-
Nazzjonijiet Uniti tirrikonoxxi d-dritt 
għall-ilma tax-xorb sikur u nadif bħala 
dritt tal-bniedem; billi Expo 2015 tinjora 
d-dibattitu dwar l-ilma tax-xorb sikur u 
nadif u afda lil Nestlé – permezz ta' San 
Pellegrino Spa – id-distribuzzjoni ta' 
150 miljun flixkun ilma bil-marka 
Expo 2015; 

Or. en 
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Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa E 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

E. billi t-temi tal-Expo 2015 jirrigwardaw 
primarjament is-settur agrikolu, settur li 
jibqa' fattur importanti għall-ekonomija tal-
Unjoni, minkejja li l-esportazzjonijiet 
agrikoli jirrappreŜentaw Ŝewā terzi tal-
kummerë estern totali tagħha, li l-Unjoni 
għadha l-akbar esportatur agrikolu fid-
dinja u li s-settur alimentari tal-UE 
jiāāenera fatturat annwali ta' kwaŜi 
EUR 1 triljun u jimpjega aktar minn 
4 miljun persuna; 

E. billi t-temi tal-Expo 2015 jirrigwardaw 
primarjament is-settur agrikolu, settur li 
jibqa' fattur importanti għall-ekonomija tal-
Unjoni, minkejja li l-esportazzjonijiet 
agrikoli jirrappreŜentaw Ŝewā terzi tal-
kummerë estern totali tagħha, li l-Unjoni 
għadha l-akbar esportatur agrikolu fid-
dinja u li s-settur alimentari tal-UE 
jiāāenera fatturat annwali ta' kwaŜi 
EUR 1 triljun u jimpjega aktar minn 
4 miljun persuna; billi dan is-settur però 
huwa responsabbli immens minn 
problemi ambjentali bħat-tibdil fil-klima, 
l-iskarsezza tal-ilma, l-ewtrofizzazzjoni, 
id-deforestazzjoni u l-eroŜjoni, kemm fl-
Unjoni Ewropea kif ukoll fir-reājuni 
minn fejn l-Unjoni timporta; 

Or. en 
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Emenda  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa I 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

I. billi l-pjattaforma Open Expo, sabiex 
tiŜgura t-trasparenza totali tal-Expo 2015, 
tippubblika b'mod miftuħ l-informazzjoni 
kollha dwar il-āestjoni, l-organizzazzjoni u 
t-tmexxija tal-avveniment b'hekk sservi ta' 
eŜempju tajjeb ta' trasparenza; 

I. billi l-pjattaforma Open Expo ppubblikat 
f'format miftuħ l-informazzjoni kollha 
dwar il-āestjoni, l-ippjanar, l-
organizzazzjoni u t-tmexxija tal-
avveniment minn Settembru 2014 biss; 
billi s-sejħa għal offerti bdiet 
f'Awwissu 2011; billi Milano Expo 2015 
ma ggarantietx it-trasparenza sħiħa, 
b'hekk ippermettiet b'dan il-mod Ŝieda tal-
korruzzjoni u l-infiltrazzjoni ta' 
organizzazzjonijiet kriminali fix-xogħlijiet 
infrastrutturali, kif juru l-investigazzjoni 
li saru mill-awtoritajiet Taljani; 

Or. en 
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Emenda  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa J 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

J. billi skont l-istimi tal-FAO, it-tkabbir 
demografiku dinji minn 7 biljun għal 
9,1 biljun ruħ se jeħtieā, sas-sena 2050, 
Ŝieda ta' 70 % fil-provvista tal-ikel, filwaqt 
li l-istess projezzjonijiet jagħtu x'tifhem li 
Ŝ-Ŝieda fil-produzzjoni biss ma tkunx 
suffiëjenti biex tiŜgura s-sigurtà tal-ikel 
għal kulħadd; 

J. billi skont l-istimi tal-FAO, it-tkabbir 
demografiku dinji minn 7 biljun għal 
9,1 biljun ruħ se jeħtieā, sas-sena 2050, 
Ŝieda ta' 70 % fil-provvista tal-ikel, u se 
jirrikjedi fl-istess ħin tnaqqis signifikanti 
tal-impatt ambjentali biex jibqa' fi ħdan 
il-limiti planetarji sostenibbli, filwaqt li l-
istess projezzjonijiet jagħtu x'tifhem li Ŝ-
Ŝieda fil-produzzjoni biss ma tkunx 
suffiëjenti biex tiŜgura s-sigurtà tal-ikel 
għal kulħadd; 

Or. en 
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Emenda  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 3a. Jinsab imħasseb ħafna minħabba l-
fatt li kumpaniji multinazzjonali bi 
mgħoddi negattiv f'termini ta' garanzija 
tal-aëëess għall-ikel u għall-ilma jinsabu 
fost l-isponsors u s-sħab ta' Milano 
Expo 2015; jenfasizza, barra minn hekk, 
li Milano Expo 2015 trid tintuŜa bħala 
opportunità biex jiāu diskussi u kondiviŜi 
l-aħjar prattiki fil-qasam tal-agrikoltura 
sostenibbli, u mhux biex jiāu imposti 
strateāiji ta' "greenwashing" tal-massa 
min-naħa tal-impriŜi l-kbar askapitu tal-
azjendi agrikoli Ŝgħar u familjari; 

Or. en 
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Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3b (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 3b. Jistieden lill-Gvern Taljan jivvaluta u 
jiddiskuti ulterjorment il-ftehimiet ta' 
sponsorizzazzjoni u sħubija bejn l-
Expo 2015 u l-kumpaniji multinazzjonali, 
bil-għan li jiāi Ŝgurat li l-Milano 
Expo 2015 ma ssirx forum għal impriŜi u 
kumpaniji bi mgħoddi diskutibbli f'dik li 
hija garanzija ta' aëëess effettiv u ta' 
kwalità għall-ikel, għall-ilma u għal 
agrikoltura sostenibbli u ta' kwalità; 

Or. en 
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Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 3c (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 3c. Jissottolinja li s-sostenibbiltà tħaddan 
ukoll ir-rispett tad-drittijiet soëjali u tax-
xogħol; jistieden, għalhekk, lill-Gvern 
Taljan jissorvelja r-rispett tal-
kundizzjonijiet u tad-drittijiet tax-xogħol 
min-naħa tal-Expo 2015; itenni barra 
minn dan li huwa inaëëettabbli li jsir 
rikors għal ħaddiema prekarji u volontarji 
minflok ma jingħataw impjiegi mħallsin u 
dinjituŜi; 

Or. en 
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Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
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Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi 
li l-"padiljun UE" fl-Expo 2015 
jissensibilizza dwar il-bŜonn li l-problemi 
jiāu affrontati fil-katina tal-provvista tal-
ikel kollha, inkluŜi s-sostenibilità fit-tul tal-
produzzjoni alimentari, id-distribuzzjoni u 
l-konsum, tiāi affrontata l-ħela tal-ikel u 
miāāielda l-problema tan-nutrizzjoni 
ħaŜina, tad-dieti inadegwati u tal-obeŜità; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi 
li l-"padiljun UE" fl-Expo 2015 
jissensibilizza dwar il-bŜonn li l-problemi 
jiāu affrontati fil-katina tal-provvista tal-
ikel kollha, inkluŜi s-sostenibilità fit-tul tal-
produzzjoni alimentari, id-distribuzzjoni u 
l-konsum, tiāi affrontata l-ħela tal-ikel, jiāu 
promossi dieti aktar sostenibbli u tiāi 
miāāielda l-problema tan-nutrizzjoni 
ħaŜina, tad-dieti inadegwati u tal-obeŜità; 

Or. en 
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f'isem il-Grupp GUE/NGL 
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f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jistieden lill-Kummissjoni ssostni r-
riëerka dwar il-āestjoni tal-artijiet u l-
intensifikazzjoni sostenibbli billi 
tippromwovi uŜu aktar effiëjenti ta' 
nutrijenti, ilma u enerāija; iŜŜid l-enfasi fuq 
il-konservazzjoni tal-ilma u tar-riŜorsi tal-
ħamrija; tkompli tadatta l-miŜuri bijoloāiëi 
għall-kontroll tal-organiŜmi ta' ħsara (il-
āestjoni integrata tal-organiŜmi ta' ħsara, 
jew IPM); u tippromwovi r-riëerka bil-
għan li jitjieb il-ħsad u jonqos l-impatt 
ambjentali; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni ssostni r-
riëerka dwar il-āestjoni tal-artijiet u l-
produzzjoni alimentari sostenibbli billi 
tippromwovi uŜu aktar effiëjenti ta' 
nutrijenti, ilma u enerāija; iŜŜid l-enfasi fuq 
il-konservazzjoni tal-ilma u tar-riŜorsi tal-
ħamrija; tkompli tadatta l-miŜuri bijoloāiëi 
għall-kontroll tal-organiŜmi ta' ħsara (il-
āestjoni integrata tal-organiŜmi ta' ħsara, 
jew IPM); u tippromwovi r-riëerka bil-
għan li jitjieb il-ħsad u jonqos l-impatt 
ambjentali; 

Or. en 
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f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 16a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 16a. Jistieden lill-Gvern Taljan jipproponi 
u jiŜviluppa proāetti għal uŜu mill-ādid u 
sostenibbli tas-siti tal-Expo 2015; 

Or. en 
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Paolo De Castro 

f'isem il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-IŜvilupp Rurali 
Milano Expo 2015: Ikel għall-Pjaneta, Enerāija għall-Ħajja 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 24a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

 24a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tippromwovi għaŜliet alimentari 
sostenibbli, pereŜempju billi tiffinanzja 
kampanji pubbliëi ta' sensibilizzazzjoni 
dwar dieti fuq baŜi veāetali u āurnati 
mingħajr il-konsum ta' laħam u ħut, u 
sservi ikliet fuq baŜi veāetali fl-okkaŜjoni 
ta' laqgħat uffiëjali u l-Istati Membri 
jitħeāāew jagħmlu l-istess; 

Or. en 

 
 


