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27.4.2015 B8-0360/37 

Predlog spremembe  37 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je tema Expo 2015 v Milanu 

„Nahranimo planet: energija za življenje“ 

in ker bi lahko s to temo in samo razstavo 

ponovno spodbudili k razpravi o 

izboljšanju proizvodnje in razdeljevanja 

hrane, boju proti živilskim odpadkom, 

podpiranju in razvijanju pozitivnih 

pristopov k reševanju pomanjkanja 

prehranske varnosti, podhranjenosti in 

neustrezne prehranjenosti ter ustvarili 

ravnotežje med razpoložljivostjo in porabo 

virov; 

A. ker je tema Expo 2015 v Milanu 

„Nahranimo planet: energija za življenje“ 

in ker bi lahko s to temo in samo razstavo 

ponovno spodbudili k razpravi o 

izboljšanju trajnostne proizvodnje in 

porabe živil ter pravičnem razdeljevanju 

hrane, boju proti živilskim odpadkom, 

podpiranju in razvijanju pozitivnih 

pristopov k reševanju pomanjkanja 

prehranske varnosti, podhranjenosti in 

neustrezne prehranjenosti ter ustvarili 

ravnotežje med razpoložljivostjo in porabo 

virov; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/38 

Predlog spremembe  38 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker je protislovje med temo Expo 2015 

v Milanu „Nahranimo planet: energija za 

življenje“ ter sponzorstvom in 

partnerstvom multinacionalnih družb, kot 

so med drugim Nestlé, McDonalds, 

Ferrero in Coca-Cola, ki so znane po tem, 

da ne zagotavljajo trajnostne prehrane, s 

tem ko ne upoštevajo osnovnih potreb 

milijonov ljudi, zelo skrb zbujajoče; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/39 

Predlog spremembe  39 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker v okviru Expa 2015 nastaja 

„milanska listinaˮ, ki bo predložena 

generalnemu sekretarju OZN kot dediščina 

te svetovne razstave in prispevek k 

mednarodni razpravi o razvojnih ciljih 

tisočletja; 

D. ker je Expo poveril oblikovanje 

„milanske listineˮ, ki bo predložena 

generalnemu sekretarju OZN kot dediščina 

te svetovne razstave, fundaciji Barilla 

Centre for Food & Nutrition (center za 

živila in prehrano Barilla), kar bi lahko 

bilo v navzkrižju z interesom spodbujanja 

samopreskrbe s hrano; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/40 

Predlog spremembe  40 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker resolucija ZN št. 64/292 šteje 

pravico do varne in čiste pitne vode za 

človekovo pravico; ker Expo 2015 ne 

upošteva razprave o varni in čisti pitni 

vodi in je družbi Nestlé – prek družbe San 

Pellegrino Spa – poveril distribucijo 150 

milijonov steklenic vode z blagovno 

znamko Expo 2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/41 

Predlog spremembe  41 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker so teme Expa 2015 predvsem s 

področja kmetijskega sektorja, ki ostaja 

eden od temeljev gospodarstva Unije, saj 

izvoz kmetijskih proizvodov znaša dve 

tretjini njene skupne zunanje trgovine, 

Unija ostaja prva uvoznica kmetijskih 

proizvodov na svetu ter prehrambna 

industrija EU ustvari letni prihodek v višini 

skoraj 1 bilijona EUR in zaposluje več kot 

4 milijone ljudi; 

E. ker so teme Expo 2015 predvsem s 

področja kmetijskega sektorja, ki ostaja 

eden od temeljev gospodarstva Unije, saj 

izvoz kmetijskih proizvodov znaša dve 

tretjini njene skupne zunanje trgovine, 

Unija ostaja prva uvoznica kmetijskih 

proizvodov na svetu, prehrambna industrija 

EU pa ustvari letni prihodek v višini skoraj 

1 bilijona EUR in zaposluje več kot 4 

milijone ljudi, še vedno pa je glavni 

povzročitelj okoljskih problemov, kot so 

podnebne spremembe, pomanjkanje vode, 

evtrofikacija, krčenje gozdov in erozija v 

EU in na območjih, s katerih se ti 

proizvodi uvažajo v Unijo; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/42 

Predlog spremembe  42 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker platforma Open Expo javno objavlja 

informacije o upravljanju, organizaciji in 

poteku dogajanj, da bi zagotavljala 

popolno preglednost Expa 2015, zato 

lahko rečemo, da je dober zgled 

preglednosti; 

I. ker platforma Open Expo šele od 

septembra 2014 v odprtem formatu 

objavlja informacije o upravljanju, 

načrtovanju, organizaciji in poteku 

dogajanj; ker se je javni razpis začel 

avgusta 2011; ker Expo 2015 v Milanu ne 

zagotavlja polne preglednosti, zato 

omogoča večjo korupcijo in infiltriranje 

kriminalnih organizacij v infrastrukturna 

dela, kot se je pokazalo pri preiskavah, ki 

so jih izvedli italijanski organi; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/43 

Predlog spremembe  43 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker bi bilo treba po ocenah FAO zaradi 

porasta svetovnega prebivalstva s 7 na 

9,1 milijarde do leta 2050 preskrbo s hrano 

povečati za 70 %, vendar pa na podlagi teh 

napovedi zgolj povečanje proizvodnje naj 

ne bi zadostovalo, da se vsem zagotovi 

prehranska varnost; 

J. ker bi bilo treba po ocenah FAO zaradi 

porasta svetovnega prebivalstva s 7 na 9,1 

milijarde do leta 2050 preskrbo s hrano 

povečati za 70 %, hkrati pa bistveno 

zmanjšati okoljski vpliv, da bi ostal v 

znosnih mejah za naš planet, vendar pa na 

podlagi teh napovedi zgolj povečanje 

proizvodnje naj ne bi zadostovalo, da se 

vsem zagotovi prehranska varnost; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/44 

Predlog spremembe  44 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. je močno zaskrbljen, ker 

multinacionalna podjetja, ki ne slovijo po 

zagotavljanju dostopa do živil in vode, 

sponzorirajo Expo 2015 v Milanu in so 

njegovi partnerji; poleg tega poudarja, da 

je treba Expo 2015 v Milanu izkoristiti kot 

priložnost za razpravo in izmenjavo dobre 

prakse o trajnostnem kmetijstvu, ne pa za 

množične navidezne okoljske strategije 

korporacij na račun majhnih in 

družinskih kmetij; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/45 

Predlog spremembe  45 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. poziva italijansko vlado, naj nadalje 

oceni sponzorske in partnerske dogovore 

med Expo 2015 in multinacionalnim 

družbami ter o tem razpravlja, da bi 

zagotovila, da Expo 2015 v Milanu ne bi 

postal forum za družbe in podjetja 

vprašljivega slovesa pri zagotavljanju 

dejanskega in kakovostnega dostopa do 

živil, vode ter kakovostnega in 

trajnostnega kmetijstva; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/46 

Predlog spremembe  46 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3c. poudarja, da trajnostnost vključuje 

tudi spoštovanje socialnih pravic in pravic 

delavcev; zato poziva italijansko vlado, 

naj spremlja, kako Expo 2015 spoštuje 

delovne pogoje in pravice delavcev; 

opozarja tudi, da ni sprejemljivo, da se 

plačano in dostojno delo nadomešča s 

prekarnimi delavci in prostovoljci; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/47 

Predlog spremembe  47 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, 

da bo paviljon EU na svetovni razstavi 

Expo 2015 dvigal zavest o tem, da se bo 

treba spoprijeti s perečimi vprašanji v 

celotni prehranski verigi, kot so dolgoročna 

trajnost proizvodnje, distribucije in 

potrošnje hrane, in boriti proti živilskim 

odpadkom ter neustrezni prehranjenosti, 

podhranjenosti in čezmerni debelosti; 

4. poziva Evropsko komisijo, naj zagotovi, 

da bo paviljon EU na svetovni razstavi 

Expo 2015 dvigal zavest o tem, da se bo 

treba spoprijeti s perečimi vprašanji v 

celotni prehranski verigi, kot so dolgoročna 

trajnost proizvodnje, distribucije in 

potrošnje hrane, in boriti proti živilskim 

odpadkom, spodbujati bolj trajnostno 

prehrano ter odpravljati neustrezno 

prehranjenost, podhranjenost in čezmerno 

debelost; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/48 

Predlog spremembe  48 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju gospodarjenja z 

zemljišči in trajnostne intenzifikacije, in 

sicer s spodbujanjem učinkovitejše rabe 

hranil, vode in energije, z večjim 

osredotočanjem na varstvu voda in virih 

tal, nadaljnjim prilagajanjem bioloških 

ukrepov za zatiranje škodljivcev 

(integrirano uravnavanje škodljivcev) in 

spodbujanjem raziskav za povečanje 

donosa in istočasno zmanjšanje učinka na 

okolje; 

12. poziva Komisijo, naj podpira 

raziskovanje na področju gospodarjenja z 

zemljišči in trajnostne proizvodnje hrane, 

in sicer s spodbujanjem učinkovitejše rabe 

hranil, vode in energije, z večjim 

osredotočanjem na varstvu voda in virih 

tal, nadaljnjim prilagajanjem bioloških 

ukrepov za zatiranje škodljivcev 

(integrirano uravnavanje škodljivcev) in 

spodbujanjem raziskav za povečanje 

donosa in istočasno zmanjšanje učinka na 

okolje; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.4.2015 B8-0360/49 

Predlog spremembe  49 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. poziva italijansko vlado, naj predlaga 

in oblikuje projekte za trajnostno ponovno 

uporabo lokacij Expo 2015; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/50 

Predlog spremembe  50 

Anja Hazekamp, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja 

Expo 2015 v Milanu: Nahranimo planet, energija za življenje 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva Komisijo, naj spodbuja 

trajnostne prehranske izbire, na primer s 

financiranjem kampanj za ozaveščenost 

javnosti o prehrani rastlinskega izvora, 

brezmesnih dneh in dneh brez rib ter s 

strežbo obrokov rastlinskega izvora na 

uradnih srečanjih, države članice pa naj 

spodbuja, naj ravnajo enako; 

Or. en 

 

 

 


