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Amendamentul 37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât tema expoziției universale de la 

Milano din 2015 este „Să hrănim planeta, 
energie pentru viață”, iar acest eveniment 
ar putea stimula în mod considerabil 

dezbaterile privind îmbunătățirea 
producției și a distribuției alimentare, 

abordând problema risipei de alimente, 
promovând și dezvoltând abordările 
pozitive deja existente în domeniul 

securității alimentare, al malnutriției și al 
alimentației inadecvate și vizând asigurarea 
unui echilibru între ofertă și consum; 

A. întrucât tema expoziției universale de la 

Milano din 2015 este „Să hrănim planeta, 
energie pentru viață”, iar acest eveniment 
ar putea stimula în mod considerabil 

dezbaterile privind îmbunătățirea 
producției alimentare și a consumului 
alimentar sustenabile, precum și a 
distribuției alimentare echitabile, abordând 
problema risipei de alimente, promovând și 

dezvoltând abordările pozitive deja 
existente în domeniul securității 
alimentare, al malnutriției și al alimentației 
inadecvate și vizând asigurarea unui 
echilibru între ofertă și consum; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Amendamentul 38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât contradicția dintre tema 
Expoziției universale Milano 2015: să 
hrănim planeta, energie pentru viață și 
sponsorizarea oferită de către companii 
multinaționale, precum, printre altele, 
Nestlé, McDonalds, Ferrero și Coca-Cola, 
și parteneriatul cu aceste companii, bine 
cunoscute pentru faptul că nu garantează 
o alimentație sustenabilă, ignorând 
necesitățile de bază a milioane de 
persoane, provoacă preocupări majore; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Amendamentul 39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât Expo Milano 2015 elaborează 
în prezent „Carta de la Milano”, un 
document care urmează a fi transmis 

Secretarului General al ONU, ca moștenire 
a expoziției universale din 2015 și ca o 
contribuție la dezbaterea la nivel 
internațional privind Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului; 

D. întrucât Expo Milano 2015 a 
încredințat elaborarea „Cartei de la 
Milano”, un document care urmează a fi 

transmis Secretarului General al ONU, ca 
moștenire a expoziției universale din 2015, 

Centrului Barilla pentru alimentație și 
nutriție, ceea ce reprezintă un potențial 
conflict de interese cu promovarea 
suveranității alimentare; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Amendamentul 40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât Rezoluția ONU nr. 64/292 
recunoaște dreptul la apă potabilă curată 
și sigură ca un drept al omului; întrucât 
Expo 2015 nu ține seama de dezbaterea 
privind apa potabilă curată și sigură și a 
încredințat distribuția a 150 de milioane 
de sticle de apă care poartă marca Expo 
2015 companiei Nestlé – prin intermediul 
San Pellegrino Spa;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Amendamentul 41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât temele expoziției privesc, în 
primul rând, sectorul agriculturii, care 
rămâne o piatră de temelie pentru 

economia Uniunii, având în vedere faptul 
că exporturile agricole reprezintă două 

treimi din întregul său comerț exterior, că 
Uniunea este în continuare cel mai mare 
exportator agricol mondial și că sectorul 

alimentar al UE generează o cifră de 
afaceri de aproape o mie de miliarde de 
euro, angajând mai mult de 4 milioane de 
persoane; 

E. întrucât temele expoziției sunt în primul 
rând orientate către sectorul agriculturii, 
care rămâne o piatră de temelie pentru 

economia UE, având în vedere faptul că 
exporturile agricole reprezintă două treimi 

din întregul comerț exterior european, că 
UE rămâne primul importator agricol 
mondial și că industria alimentară a UE 

generează o cifră de afaceri de aproape o 
mie de miliarde de euro, angajând mai mult 
de 4 milioane de persoane, dar joacă un 
rol esențial în cauzarea unor probleme 
ecologice precum schimbările climatice, 
lipsa apei, eutrofizarea, defrișările și 
eroziunea, atât în Uniunea Europeană, 
cât și în regiunile din care Uniunea 
importă produse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Amendamentul 42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât, în vederea asigurării unei 
transparențe depline a Expo Milano 2015, 
platforma „Open Expo” publică în mod 

deschis toate informațiile privind 
gestionarea, organizarea și desfășurarea 

evenimentului și poate fi considerată drept 
un bun exemplu în materie de 
transparență; 

I. întrucât platforma „Open Expo” a 
publicat în mod deschis toate informațiile 
privind gestionarea, planificarea, 
organizarea și desfășurarea evenimentului 

doar din septembrie 2014; întrucât 
procedura de ofertare a început în august 
2011; întrucât Expo Milano 2015 nu a 
asigurat transparența deplină, permițând 
astfel existența unei corupții importante și 
infiltrarea organizațiilor criminale în 
lucrările de infrastructură, așa cum a fost 
dovedit de investigațiile realizate de 
autoritățile italiene; 
 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Amendamentul 43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât FAO estimează că o creștere a 
populației la nivel mondial de la 7 la 9,1 
miliarde va impune o creștere de 70 % a 

aprovizionării cu alimente până în 2050, în 
vreme ce aceleași previziuni indică faptul 

că doar creșterea producției nu va fi 
suficientă pentru a asigura securitatea 
alimentară pentru toți; 

J. întrucât FAO estimează că o creștere a 
populației la nivel mondial de la 7 la 9,1 
miliarde va impune o creștere de 70 % a 

aprovizionării cu alimente până în 2050, 

fiind în același timp necesar să se reducă 
impactul asupra mediului pentru a ne 
menține în limite planetare sustenabile, în 
vreme ce aceleași previziuni indică faptul 

că doar creșterea producției nu va fi 
suficientă pentru a asigura securitatea 
alimentară pentru toți; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Amendamentul 44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la faptul că societăți 
multinaționale cu proastă reputație în 
asigurarea accesului la alimente și apă 
sponsorizează și sunt partenere ale Expo 
Milano 2015; subliniază, în plus, că Expo 
Milano 2015 trebuie să fie utilizată ca 
oportunitate pentru a discuta și face 
schimb de bune practici privind 
agricultura sustenabilă și nu ca 
oportunitate de prezentare în masă a unor 
strategii pseudo-ecologice de către 
corporații, în detrimentul micilor 
exploatații agricole sau al exploatațiilor 
agricole familiale; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Amendamentul 45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. invită guvernul italian să evalueze în 
continuare și să discute acordurile de 
sponsorizare și parteneriat dintre Expo 
Milano 2015 și companiile 
multinaționale, pentru a garanta că 
expoziția universală de la Milano nu va 
deveni un forum pentru firmele și 
întreprinderile cu o reputație îndoielnică 
în ceea ce privește accesul efectiv și de 
calitate la alimente, apă, precum și 
agricultura sustenabilă și de calitate; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Amendamentul 46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3c. subliniază că sustenabilitatea include 
de asemenea respectarea drepturilor 
sociale și a drepturilor în materie de 
muncă; invită, prin urmare guvernul 
italian, să monitorizeze respectarea de 
către Expo Milano 2015 a condițiilor și 
drepturilor în materie de muncă; 
reamintește totodată că este inacceptabil 
să se înlocuiască locurile de muncă plătite 
și decente cu locuri de muncă precare și 
voluntariate; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Amendamentul 47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. îndeamnă Comisia să se asigure că 
„Pavilionul UE” din cadrul Expo Milano 
2015 permite sensibilizarea cu privire la 

necesitatea abordării problemelor urgente 
din întregul lanț de aprovizionare cu 

alimente, inclusiv problema sustenabilității 
pe termen lung a producției, distribuției și 
consumului alimentar, a aspectelor legate 

de risipa de alimente și de combaterea 
malnutriției, a alimentației inadecvate și a 
obezității; 

4. îndeamnă Comisia să se asigure că 
„Pavilionul UE” din cadrul Expo Milano 
2015 permite sensibilizarea cu privire la 

necesitatea abordării problemelor urgente 
din întregul lanț de aprovizionare cu 

alimente, inclusiv problema sustenabilității 
pe termen lung a producției, distribuției și 
consumului alimentar, a aspectelor legate 

de risipa de alimente, a promovării unor 
diete mai sustenabile și a combaterii 
malnutriției, a alimentației inadecvate și a 
obezității; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Amendamentul 48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 
cercetarea în domeniul gestiunii terenurilor 
și al intensificării sustenabile prin 

promovarea unei utilizări mai eficiente a 
substanțelor nutritive, a apei și a energiei; 

acordarea unei atenții sporite conservării 
resurselor de apă și de sol; adaptarea 
suplimentară a măsurilor biologice de 

combatere a dăunătorilor (combaterea 
integrată a dăunătorilor - IPM); și 
promovarea cercetării în vederea 
îmbunătățirii randamentului în paralel cu 
reducerea impactului asupra mediului; 

12. îndeamnă Comisia să sprijine 
cercetarea în domeniul gestiunii terenurilor 
și al producției sustenabile de produse 
alimentare prin promovarea unei utilizări 
mai eficiente a substanțelor nutritive, a apei 

și a energiei; acordarea unei atenții sporite 
conservării resurselor de apă și de sol; 
adaptarea suplimentară a măsurilor 

biologice de combatere a dăunătorilor 
(combaterea integrată a dăunătorilor - 
IPM); și promovarea cercetării în vederea 
îmbunătățirii randamentului în paralel cu 
reducerea impactului asupra mediului; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Amendamentul 49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. solicită guvernului italian să 
propună și să dezvolte proiecte de 
reutilizare sustenabilă a siturilor Expo 
2015; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
27.4.2015 B8-0360/50 

Amendamentul 50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Expo Milano 2015: să hrănim planeta, energie pentru viață 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. invită Comisia să promoveze alegeri 
alimentare durabile, de exemplu prin 
finanțarea campaniilor de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la regimurile 
alimentare pe bază de plante sau la zile 
fără consum de carne și de pește, precum 
și prin servirea unor feluri de mâncare pe 
bază de plante la reuniunile oficiale, și 
încurajează statele membre să procedeze 
la fel; 

Or. en 

 

 


