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27.4.2015 B8-0360/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže téma výstavy Expo 2015 v 
Miláne Živiť planétu, energia pre život i 
samotné podujatie by mohli byť vážnym 
impulzom na diskusiu o zlepšení produkcie 
a distribúcie potravín, o boji proti plytvaniu 
potravinami, o podpore a rozvoji už 
existujúcich pozitívnych prístupov k 
riešeniu problému nedostatku potravín, 
podvýživy a zlého stravovania a o 
dosiahnutí rovnováhy medzi ponukou a 
spotrebou; 

A. keďže téma výstavy Expo 2015 v 
Miláne Živiť planétu, energia pre život i 
samotné podujatie by mohli byť vážnym 
impulzom na diskusiu o zlepšení 
udržateľnej produkcie a spotreby, ako aj 
spravodlivej distribúcie potravín, o boji 
proti plytvaniu potravinami, o podpore a 
rozvoji už existujúcich pozitívnych 
prístupov k riešeniu problému nedostatku 
potravín, podvýživy a zlého stravovania a o 
dosiahnutí rovnováhy medzi ponukou a 
spotrebou; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže rozpor medzi témou Expo  2015  
v Miláne Živiť planétu, energia pre život a 
sponzorstvom a partnerstvom 
nadnárodných spoločností, ako je Nestlé, 
McDonalds, Ferrero a Coca-Cola a iných, 
ktoré sú široko známe tým, že nie sú 
garantmi udržateľného stravovania, a 
pritom sa neberie ohľad na základné 
potreby miliónov ľudí, vyvoláva hlboké 
znepokojenie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže v rámci výstavy Expo 2015 sa 
vypracúva „milánska charta“, t. j. 
dokument, ktorý sa predloží generálnemu 
tajomníkovi OSN ako posolstvo z výstavy 
Expo 2015 a príspevok do medzinárodnej 
diskusie o miléniových rozvojových 
cieľoch; 

D. keďže na výstave Expo 2015 bola 
vypracovaním „milánskej charty“, 
dokumentu, ktorý sa predloží generálnemu 
tajomníkovi OSN ako posolstvo z výstavy 
Expo 2015, poverená nadácia Barilla 
Centre for Food & Nutrition Foundation, 
čo predstavuje potenciálny konflikt 
záujmov, pokiaľ ide o podporu 
potravinovej sebestačnosti;  

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. keďže v rezolúcii OSN č. 64/292 sa 
právo na bezpečnú a čistú pitnú vody 
považuje za ľudské právo; keďže v rámci 
výstavy Expo 2015 sa nezohľadňuje 
diskusia o bezpečnej a čistej pitnej vode a 
spoločnosť Nestlé bola prostredníctvom 
San Pellegrino Spa poverená distribúciou 
150 miliónov fliaš vody pod značkou Expo 
2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže témy výstavy Expo 2015 patria v 
prvom rade do odvetvia 
poľnohospodárstva, ktoré zostáva 
kľúčovou súčasťou hospodárstva EÚ 
vzhľadom na to, že poľnohospodársky 
vývoz predstavuje dve tretiny jej celkového 
zahraničného obchodu, že EÚ je naďalej na 
čele vývozu poľnohospodárskych 
produktov na svete, že potravinárske 
odvetvie EÚ vyprodukuje ročný obrat vo 
výške takmer 1 trilión EUR a zamestnáva 
viac ako 4 milióny ľudí; 

E. keďže témy výstavy Expo 2015 patria v 
prvom rade do odvetvia 
poľnohospodárstva, ktoré zostáva 
kľúčovou súčasťou hospodárstva EÚ 
vzhľadom na to, že poľnohospodársky 
vývoz predstavuje dve tretiny jej celkového 
zahraničného obchodu a EÚ je naďalej na 
čele vývozu poľnohospodárskych 
produktov na svete, potravinárske odvetvie 
EÚ vyprodukuje ročný obrat vo výške 
takmer 1 bilión EUR a zamestnáva viac 
ako 4 milióny ľudí, pričom ale zohráva 
ústrednú úlohu v tom, že spôsobuje také 
environmentálne problémy, ako sú zmena 
klímy, nedostatok vody, eutrofizácia, 
odlesňovanie a erózia, a to v Európskej 
únii i v regiónoch, z ktorých Únia dováža; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže v záujme zaistenia úplnej 
transparentnosti pre Expo 2015 platforma 
Open Expo otvorene zverejňuje všetky 
informácie týkajúce sa riadenia, 
organizácie a priebehu podujatia, a možno 
ju preto považovať za dobrý príklad 
transparentnosti; 

I. keďže platforma Open Expo zverejňuje v 
otvorenom formáte všetky informácie 
týkajúce sa riadenia, plánovania, 
organizácie a priebehu podujatia len od 
septembra 2014; keďže výzvy na 
predloženie ponúk boli zverejnené v 
auguste 2011; keďže však Expo 2015 v 
Miláne nezaručuje úplnú 
transparentnosť, čo umožní zvýšenie 
korupcie a infiltráciu zločineckých 
organizácií do práce v oblasti 
infraštruktúry, ako zistili svojím 
vyšetrovaním talianske orgány; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

J. keďže podľa odhadov FAO si bude 
nárast počtu obyvateľov na svete zo 7 na 
9,1 miliardy vyžadovať do roku 2050 až 70 
% zvýšenie zásobovania potravinami, hoci 
tie isté odhady uvádzajú, že samotné 
zvyšovanie výroby nepostačí na zaistenie 
potravinovej bezpečnosti pre všetkých; 

J. keďže podľa odhadov FAO si bude 
nárast počtu obyvateľov na svete zo 7 na 
9,1 miliardy vyžadovať do roku 2050 až 70 
% zvýšenie zásobovania potravinami, 
súčasne sa však vyžaduje významné 
zníženie vplyvu na životné prostredie s 
cieľom zostať v udržateľných hraniciach 
planéty, hoci tie isté odhady uvádzajú, že 
samotné zvyšovanie výroby nepostačí na 
zaistenie potravinovej bezpečnosti pre 
všetkých; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. je hlboko znepokojený tým, že 
nadnárodné podniky so zlými výsledkami 
v zabezpečovaní prístupu k potravinám a 
vode sú sponzormi a partnermi výstavy 
Expo 2015 v Miláne; 
 ďalej zdôrazňuje, že Expo 2015 v Miláne 
treba využiť ako príležitosť na diskusiu a 
výmenu osvedčených postupov v oblasti 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva, 
a nie na masívne „ekologizačné“ stratégie 
korporácií na úkor malých fariem a 
rodinných podnikov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. vyzýva taliansku vládu, aby ďalej 
posúdila a prerokovala dohody o 
sponzorstve a partnerstvách medzi Expo 
2015 a nadnárodnými spoločnosťami, aby 
tak zabezpečila, že Expo 2015 v Miláne sa 
nestane fórom pre podniky s pochybnými 
výsledkami pri zabezpečovaní efektívneho 
a kvalitného prístupu k potravinám, vode 
a kvalitnému a udržateľnému 
poľnohospodárstvu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. zdôrazňuje, že udržateľnosť zahŕňa aj 
dodržiavanie sociálnych a pracovných 
práv; vyzýva preto taliansku vládu, aby 
sledovala dodržiavanie pracovných 
podmienok a práv na výstave Expo 2015 ; 
pripomína tiež, že je neprijateľné 
nahradiť platené a dôstojné pracovné 
miesta pracovníkmi a dobrovoľníkmi v 
neistom postavení; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
pavilón EÚ na EXPO 2015 zvýši 
povedomie o potrebe riešiť naliehavé 
problémy v celom potravinovom reťazci 
vrátane dlhodobej udržateľnosti výroby 
potravín, distribúcie a spotreby, s cieľom 
riešiť problém plytvania potravín a bojovať 
proti podvýžive, zlému stravovaniu a 
obezite; 

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
pavilón EÚ na EXPO 2015 zvýši 
povedomie o potrebe riešiť naliehavé 
problémy v celom potravinovom reťazci 
vrátane dlhodobej udržateľnosti výroby 
potravín, distribúcie a spotreby, s cieľom 
riešiť problém plytvania potravín, 
podporovať udržateľnejšie stravovanie a 
bojovať proti podvýžive, zlému 
stravovaniu a obezite; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum obhospodarovania pôdy a 
udržateľnú intenzifikáciu tým, že podporí 
efektívnejšie využívanie živín, vody a 
energie, väčšmi sa zameria na ochranu 
vodných a pôdnych zdrojov; naďalej bude 
prispôsobovať biologické opatrenia na boj 
proti škodcom (integrovaná ochrana proti 
škodcom – IPM) a bude podporovať 
výskum v záujme zvyšovania výnosov pri 
súčasnom znižovaní vplyvu na životné 
prostredie; 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
výskum obhospodarovania pôdy a 
udržateľnú výrobu potravín tým, že 
podporí efektívnejšie využívanie živín, 
vody a energie, väčšmi sa zameria na 
ochranu vodných a pôdnych zdrojov; 
naďalej bude prispôsobovať biologické 
opatrenia na boj proti škodcom 
(integrovaná ochrana proti škodcom – 
IPM) a bude podporovať výskum v záujme 
zvyšovania výnosov pri súčasnom 
znižovaní vplyvu na životné prostredie; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. vyzýva taliansku vládu, aby navrhla a 
rozvíjala projekty pre udržateľné 
opätovné využitie priestorov výstavy Expo 
2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh uznesenia B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Výstava Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyzýva Komisiu, aby propagovala 
udržateľné stravovacie návyky, napríklad 
financovaním osvetových kampaní 
zameraných na rastlinnú stravu a dni bez 
mäsa a rýb a podávaním vegetariánskych 
jedál na oficiálnych stretnutiach, a aby 
členské štáty povzbudzovala prijať 
rovnaké opatrenia; 

Or. en 

 
 


