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27.4.2015 B8-0360/37 

Amendement  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat "Voedsel voor de 

planeet, energie voor het leven" het thema 

van de expo 2015 in Milaan is en dat dit 

evenement een forse impuls kan geven aan 

het debat over de verbetering van de 

voedselproductie en -distributie, de aanpak 

van voedselverspilling, de bevordering en 

verdere ontwikkeling van de reeds 

bestaande positieve initiatieven rond the 

problematiek van voedselonzekerheid, 

ondervoeding en slechte diëten en het 

vinden van een evenwicht tussen aanbod 

en consumptie; 

A. overwegende dat "Voedsel voor de 

planeet, energie voor het leven" het thema 

van de expo 2015 in Milaan is en dat dit 

evenement een forse impuls kan geven aan 

het debat over de verbetering van 

duurzame voedselproductie en -

consumptie, eerlijke voedseldistributie, de 

aanpak van voedselverspilling, de 

bevordering en verdere ontwikkeling van 

de reeds bestaande positieve initiatieven 

rond the problematiek van 

voedselonzekerheid, ondervoeding en 

slechte diëten en het vinden van een 

evenwicht tussen aanbod en consumptie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Amendement  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat het thema van de 

expo 2015 in Milaan, 'Voedsel voor de 

planeet, energie voor het leven', in strijd is 

met het feit dat deze wordt gesponsord 

door multinationals als Nestlé, 

McDonald's, Ferrero en Coca-Cola, 

waarvan algemeen bekend is dat zij niet 

garant staan voor duurzame consumptie 

en geen acht slaan op de basisbehoeften 

van miljoenen mensen; overwegende dat 

deze tegenstelling ernstige zorg doet 

rijzen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Amendement  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat in het kader van de 

expo 2015 wordt gewerkt aan een 

"Handvest van Milaan", een document dat 

zal worden overhandigd aan de secretaris-

generaal van de VN als erfenis van de 

wereldtentoonstelling 2015 en bijdrage 

aan het internationale debat over de 

MOD's; 

D. overwegende dat in het kader van de 

expo 2015 wordt gewerkt aan een 

"Handvest van Milaan", een document dat 

zal worden overhandigd aan de secretaris-

generaal van de VN, en dat de opstelling 

hiervan is toevertrouwd aan het Barilla 

Centre for Food & Nutrition Foundation, 

waarbij sprake zou kunnen zijn van een 

belangenconflict met de bevordering van 

voedselsoevereiniteit; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Amendement  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat het recht op veilig 

en schoon drinkwater in Resolutie 64/292 

van de VN wordt erkend als een 

mensenrecht; overwegende dat op de expo 

2015 geen aandacht wordt besteed aan het 

debat over veilig en schoon drinkwater, en 

dat Nestlé – via San Pellegrino Spa – 150 

miljoen flessen water met het expo 2015-

logo mag distribueren; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Amendement  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de thema's van de expo 

2015 voornamelijk betrekking hebben op 

de landbouwsector, die een hoeksteen van 

de economie van de Unie blijft, gezien het 

feit dat de export van landbouwproducten 

twee derde van de totale buitenlandse 

handel uitmaakt, dat de EU de grootste 

exporteur van landbouwproducten ter 

wereld blijft en dat de EU-

voedingsindustrie een jaarlijkse omzet 

genereert van bijna een biljoen EUR en aan 

meer dan 4 miljoen mensen werk biedt; 

E. overwegende dat de thema's van de expo 

2015 voornamelijk betrekking hebben op 

de landbouwsector, die een hoeksteen van 

de economie van de Unie blijft, gezien het 

feit dat de export van landbouwproducten 

twee derde van de totale buitenlandse 

handel uitmaakt, dat de EU de grootste 

exporteur van landbouwproducten ter 

wereld blijft en dat de EU-

voedingsindustrie een jaarlijkse omzet 

genereert van bijna een biljoen EUR en aan 

meer dan 4 miljoen mensen werk biedt, 

maar niettemin een belangrijke rol speelt 

in het veroorzaken van milieuproblemen 

als klimaatverandering, watertekorten, 

eutrofiëring, ontbossing en erosie, zowel 

in de Europese Unie als in regio's waaruit 

de Unie importeert; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Amendement  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het platform Open 

Expo met het oog op de volledige 

transparantie van de 

wereldtentoonstelling 2015 openlijk alle 

informatie over het beheer, de organisatie 

en het verloop van het evenement 

publiceert hetgeen kan worden beschouwd 

als een goed voorbeeld van transparantie; 

I. overwegende dat het platform Open 

Expo alle informatie over het beheer, de 

planning, de organisatie en het verloop van 

het evenement pas sinds september 2014 

in een open formaat publiceert; 

overwegende dat de aanbesteding in 

augustus 2011 van start is gegaan; 

overwegende dat de expo 2015 in Milaan 

geen volledige transparantie biedt, wat de 

weg vrijmaakt voor meer corruptie en de 

infiltratie van criminele organisaties in de 

infrastructuurwerkzaamheden, zoals de 

door de Italiaanse autoriteiten 

uitgevoerde onderzoeken hebben 

aangetoond; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Amendement  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de FAO schat dat de 

groei van de wereldbevolking van 7 naar 

9,1 miljard tot 2050 een toename van de 

voedselvoorziening van 70 % zal vergen, 

maar dat volgens dezelfde prognoses 

productiestijgingen alleen niet zullen 

volstaan om voedselzekerheid voor 

iedereen te garanderen; 

J. overwegende dat de FAO schat dat de 

groei van de wereldbevolking van 7 naar 

9,1 miljard tot 2050 een toename van de 

voedselvoorziening van 70 % zal vergen, 

en dat de milieueffecten tegelijkertijd 

aanzienlijk zullen moeten worden 

verlaagd om binnen duurzame planetaire 

grenzen te blijven, maar dat volgens 

dezelfde prognoses productiestijgingen 

alleen niet zullen volstaan om 

voedselzekerheid voor iedereen te 

garanderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Amendement  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. is diep verontrust over het feit dat 

multinationals met een slechte reputatie 

op het gebied van de waarborging van de 

toegang tot voedsel en water sponsor en 

partner zijn van de expo 2015 in Milaan; 

benadrukt voorts dat de expo 2015 in 

Milaan moet worden benut voor het 

bespreken en uitwisselen van goede 

werkwijzen op het gebied van duurzame 

landbouw, en niet voor grootschalige 

greenwashingstrategieën van 

ondernemingen die ten koste gaan van 

kleine landbouwbedrijven en 

familiebedrijven in de landbouw; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Amendement  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. verzoekt de Italiaanse regering de 

sponsor- en 

partnerschapsovereenkomsten tussen 

expo 2015 en de multinationals nader te 

evalueren en bespreken om ervoor te 

zorgen dat de expo 2015 in Milaan geen 

forum wordt voor bedrijven en 

ondernemingen met een twijfelachtige 

staat van dienst wat betreft de 

waarborging van adequate toegang tot 

voedsel, water en hoogwaardige en 

duurzame landbouw; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Amendement  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 quater. onderstreept dat duurzaamheid 

ook de eerbiediging van sociale en 

arbeidsrechten inhoudt; verzoekt de 

Italiaanse regering daarom toezicht te 

houden op de eerbiediging van de 

arbeidsvoorwaarden en -rechten tijdens 

expo 2015; brengt eveneens in 

herinnering dat het onaanvaardbaar is 

om betaalde werknemers met fatsoenlijke 

banen te vervangen door tijdelijke 

arbeidskrachten en vrijwilligers; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Amendement  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 

dat het "EU-paviljoen" op de expo 2015 de 

bezoekers doet beseffen dat er dringende 

problemen in de gehele 

voedselvoorzieningsketen moeten worden 

aangepakt, waaronder het op termijn in 

stand houden van de productie, distributie 

en consumptie van levensmiddelen, dat de 

voedselverspilling moet worden 

tegengegaan en dat actie moet worden 

ondernomen tegen verkeerde voeding, 

slechte eetgewoonten en obesitas; 

4. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 

dat het "EU-paviljoen" op de expo 2015 de 

bezoekers doet beseffen dat er dringende 

problemen in de gehele 

voedselvoorzieningsketen moeten worden 

aangepakt, waaronder het op termijn in 

stand houden van de productie, distributie 

en consumptie van levensmiddelen, dat de 

voedselverspilling moet worden 

tegengegaan, dat duurzamere 

eetgewoonten moeten worden bevorderd 

en dat actie moet worden ondernomen 

tegen verkeerde voeding, slechte 

eetgewoonten en obesitas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Amendement  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

grondbeheer en duurzame intensivering 

door bevordering van een efficiënter 

gebruik van voedingsstoffen, water en 

energie, een grotere focus op het behoud 

van watervoorraden en bodemrijkdommen, 

verdere aanpassing van biologische 

maatregelen voor de bestrijding van plagen 

(geïntegreerde gewasbescherming, IPM) en 

bevordering van onderzoek om de 

opbrengsten te verbeteren en tegelijk de 

milieu-impact te verminderen; 

12. verzoekt de Commissie steun te 

verlenen voor onderzoek op het gebied van 

grondbeheer en duurzame 

voedselproductie door bevordering van een 

efficiënter gebruik van voedingsstoffen, 

water en energie, een grotere focus op het 

behoud van watervoorraden en 

bodemrijkdommen, verdere aanpassing van 

biologische maatregelen voor de 

bestrijding van plagen (geïntegreerde 

gewasbescherming, IPM) en bevordering 

van onderzoek om de opbrengsten te 

verbeteren en tegelijk de milieu-impact te 

verminderen; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Amendement  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. verzoekt de Italiaanse regering 

projecten voor te stellen en ontwikkelen 

voor een duurzaam hergebruik van de 

expo 2015-locaties; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Amendement  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

Expo 2015 in Milaan: Voedsel voor de planeet, energie voor het leven 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de Commissie duurzame 

voedingskeuzen te bevorderen, 

bijvoorbeeld door 

bewustmakingscampagnes te financieren 

over voeding op basis van planten en 

vlees- en visloze dagen, door op planten 

gebaseerde maaltijden op te dienen bij 

officiële vergaderingen en door de 

lidstaten ertoe aan te sporen hetzelfde te 

doen; 

Or. en 

 

 


