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27.4.2015 B8-0360/37 

Alteração  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o tema da Expo 

Milão 2015 é «Alimentar o Planeta: 

Energia para a Vida», e que este evento 

pode impulsionar significativamente o 

debate sobre a melhoria da produção e 

distribuição alimentar, o combate do 

desperdício alimentar, a promoção e o 

desenvolvimento de estratégias positivas já 

existentes para fazer face ao desafio da 

insegurança alimentar, da subnutrição e 

dos desequilíbrios alimentares, e a criação 

de um equilíbrio entre a disponibilidade e o 

consumo de recursos; 

A. Considerando que o tema da Expo 

Milão 2015 é «Alimentar o Planeta: 

Energia para a Vida», e que este evento 

pode impulsionar significativamente o 

debate sobre a melhoria da 

sustentabilidade da produção e do 

consumo alimentar, bem como a 

distribuição justa dos alimentos, o 

combate do desperdício alimentar, a 

promoção e o desenvolvimento de 

estratégias positivas já existentes para fazer 

face ao desafio da insegurança alimentar, 

da subnutrição e dos desequilíbrios 

alimentares, e a criação de um equilíbrio 

entre a disponibilidade e o consumo de 

recursos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Alteração  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a contradição que 

há entre o tema da Expo Milão 2015, 

«Alimentar o Planeta: Energia para a 

Vida», e o patrocínio e a parceria de 

empresas multinacionais como a Nestlé, a 

McDonald's, a Ferrero e a Coca-Cola, 

entre outras, conhecidas mundialmente 

por não garantirem uma alimentação 

sustentável, negligenciando as 

necessidades básicas de milhões de 

pessoas, suscita uma profunda 

preocupação; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Alteração  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a Expo 2015 está a 

elaborar uma «Carta de Milão», 

documento que será entregue ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas a 

título de legado da Expo 2015 e de 

contributo para o debate internacional 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milénio; 

D. Considerando que a Expo 2015 confiou 

a elaboração de uma «Carta de Milão», 

documento que será entregue ao 

Secretário-Geral das Nações Unidas a 

título de legado da Expo 2015, à 

Fundação do Centro para a Alimentação 

e Nutrição Barilla, o que representa um 

potencial conflito de interesses 

relativamente à promoção da soberania 

alimentar; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Alteração  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que a Resolução 

64/292 da ONU reconhece o direito à 

água potável saudável e limpa como um 

direito humano; considerando que a Expo 

2015 ignora o debate sobre a água potável 

saudável e limpa e encarregou a Nestlé – 

através da San Pellegrino Spa – da 

distribuição de 150 milhões de garrafas de 

água ostentando a marca Expo 2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Alteração  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que os temas da Expo 

incidem principalmente no setor agrícola, 

que continua a ser um setor fundamental da 

economia da União, uma vez que as 

exportações agrícolas representam dois 

terços da totalidade do seu comércio 

externo, que a União continua a ser a maior 

exportadora agrícola do mundo e que a 

indústria alimentar da UE gera um volume 

de negócios anual de aproximadamente 1 

bilião de euros e emprega mais de 4 

milhões de pessoas; 

E. Considerando que os temas da Expo 

incidem principalmente no setor agrícola, 

que continua a ser um setor fundamental da 

economia da União, uma vez que as 

exportações agrícolas representam dois 

terços da totalidade do seu comércio 

externo, que a União continua a ser a maior 

exportadora agrícola do mundo e que a 

indústria alimentar da UE gera um volume 

de negócios anual de aproximadamente 1 

bilião de euros e emprega mais de 4 

milhões de pessoas, desempenhando ao 

mesmo tempo um papel fundamental 

enquanto causadora de problemas 

ambientais, como as alterações climáticas, 

a falta de água, a eutrofização, a 

desflorestação e a erosão, tanto na União 

Europeia como em regiões de onde 

provêm as suas importações; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Alteração  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que, a fim de assegurar a 

total transparência da Expo 2015, a 

plataforma Open Expo publica 

abertamente todas as informações 

respeitantes à gestão, planeamento, 

organização e desenrolar do evento e pode 

ser considerada um bom exemplo de 

transparência; 

I. Considerando que só desde setembro de 

2014 a plataforma Open Expo publica em 

formato aberto todas as informações 

respeitantes à gestão, planeamento, 

organização e desenrolar do evento; que os 

concursos públicos tiveram início em 

agosto de 2011; que a Expo Milão não 

garantiu uma total transparência, 

permitindo assim o aumento da corrupção 

e a infiltração de organizações criminosas 

nas obras de infraestrutura, tal como 

comprovaram as investigações levadas a 

cabo pelas autoridades italianas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Alteração  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a FAO prevê que o 

crescimento da população mundial de 7 

para 9,1 mil milhões exigirá um aumento 

de 70% do abastecimento alimentar até ao 

ano de 2050, embora as mesmas previsões 

indiquem que um mero aumento da 

produção não seria suficiente para garantir 

a segurança alimentar para todos; 

J. Considerando que a FAO prevê que o 

crescimento da população mundial de 7 

para 9,1 mil milhões exigirá um aumento 

de 70% do abastecimento alimentar até ao 

ano de 2050 e simultaneamente reduções 

significativas do impacto ambiental, por 

forma a que os limites sustentáveis do 

planeta não sejam ultrapassados, embora 

as mesmas previsões indiquem que um 

mero aumento da produção não seria 

suficiente para garantir a segurança 

alimentar para todos; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Alteração  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Nº 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Manifesta-se profundamente 

preocupado com o facto de empresas 

multinacionais com um historial negativo 

em termos de garantia do acesso à 

alimentação e à água serem 

patrocinadoras e parceiras da Expo Milão 

2015; salienta ainda que a Expo Milão 

2015 deve ser utilizada como uma 

oportunidade para debater e partilhar as 

melhores práticas em matéria de 

agricultura sustentável, e não para o 

desenvolvimento de estratégias de 

ecobranqueamento massivo por parte de 

sociedades em prejuízo das pequenas 

explorações e das explorações familiares; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Alteração  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Nº 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Pede ao Governo italiano que avalie 

e debata mais atentamente os acordos de 

patrocínio e parceria entre a Expo 2015 e 

as empresas multinacionais, a fim de 

assegurar que a Expo Milão 2015 não se 

transformará num fórum para empresas 

com um historial questionável no que 

respeita a garantir o acesso efetivo e de 

qualidade aos alimentos, à água e a uma 

agricultura de qualidade e sustentável; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Alteração  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Nº 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-C. Sublinha que a sustentabilidade 

passa também pelo respeito pelos direitos 

sociais e laborais; solicita, por 

conseguinte, ao Governo italiano que 

supervisione o respeito por parte da Expo 

Milão 2015 das condições e dos direitos 

laborais; lembra ainda que é inaceitável 

recorrer a trabalhadores precários e a 

voluntários em vez de oferecer empregos 

remunerados e decentes; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Alteração  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Exorta a Comissão a garantir que o 

«pavilhão da UE» na Expo 2015 

sensibiliza para a necessidade de resolver 

os problemas urgentes em toda a cadeia de 

abastecimento alimentar, incluindo a 

sustentabilidade a longo prazo da 

produção, da distribuição e do consumo 

alimentar, e de pôr fim ao desperdício 

alimentar e combater o problema da 

subnutrição, dos desequilíbrios alimentares 

e da obesidade; 

4. Exorta a Comissão a garantir que o 

«pavilhão da UE» na Expo 2015 

sensibiliza para a necessidade de resolver 

os problemas urgentes em toda a cadeia de 

abastecimento alimentar, incluindo a 

sustentabilidade a longo prazo da 

produção, da distribuição e do consumo 

alimentar, e de pôr fim ao desperdício 

alimentar, promover regimes alimentares 

mais sustentáveis e combater o problema 

da subnutrição, dos desequilíbrios 

alimentares e da obesidade; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Alteração  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre o ordenamento do 

território e a intensificação sustentável, 

promovendo uma utilização mais eficiente 

dos nutrientes, da água e da energia, dando 

uma maior atenção à conservação dos 

recursos hídricos e dos solos, prosseguindo 

a adaptação das medidas biológicas no 

controlo das pragas (gestão integrada de 

pragas, ou IPM) e promovendo a 

investigação a fim de melhorar a 

produtividade, reduzindo simultaneamente 

o impacto ambiental; 

12. Apela à Comissão para que apoie a 

investigação sobre o ordenamento do 

território e a produção alimentar 

sustentável, promovendo uma utilização 

mais eficiente dos nutrientes, da água e da 

energia, dando uma maior atenção à 

conservação dos recursos hídricos e dos 

solos, prosseguindo a adaptação das 

medidas biológicas no controlo das pragas 

(gestão integrada de pragas, ou IPM) e 

promovendo a investigação a fim de 

melhorar a produtividade, reduzindo 

simultaneamente o impacto ambiental; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Alteração  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Nº 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Solicita ao Governo italiano que 

proponha e desenvolva projetos para a 

reutilização sustentável das instalações da 

Expo 2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Alteração  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

Expo Milão 2015: Alimentar o Planeta: Energia para a Vida 

Proposta de resolução 

Nº 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 24-A. Apela à Comissão para que 

promova escolhas alimentares 

sustentáveis, por exemplo financiando 

campanhas públicas de sensibilização 

sobre regimes alimentares de base 

vegetariana e dias sem carne e peixe, 

servindo refeições de base vegetariana em 

reuniões oficiais e incentivando os 

Estados-Membros a fazer o mesmo; 

Or. en 

 

 


