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25.11.2014 B8-0253/3 

Pozměňovací návrh  3 

Maria Heubuch 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0253/2014 

Linda McAvan 
za Výbor pro rozvoj 

Podvýživa a malnutrice dětí v rozvojových zemích 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. zdůrazňuje, že v situaci, kdy se 

konvenční zemědělství vyznačuje 

pěstováním monokultur, přispívá odklon 

od systémů pěstování rozmanitých plodin 

ke zjednodušeným systémům pěstování 

obilovin v mnoha rozvojových zemích 

k nedostatku stopových prvků ve výživě; 

vyzývá EU, aby se v souladu 

s doporučeními zvláštního zpravodaje 

OSN pro právo na potraviny zavázala 

k zásadnímu přechodu k agroekologii, 

která by měla jednotlivým zemím pomoci 

nakrmit vlastní obyvatelstvo a zlepšit 

jejich výživu a zároveň čelit problémům 

spojeným se změnou klimatu 

a s chudobou; naléhavě proto vyzývá, aby 

EU svůj program potravinové pomoci 

a investic do zemědělství v rozvojových 

zemích zaměřila na podporu organizací 

drobných zemědělců, které mají značnou 

schopnost šířit mezi zemědělci osvědčené 

agroekologické postupy; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Pozměňovací návrh  4 

Maria Heubuch 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0253/2014 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Podvýživa a malnutrice dětí v rozvojových zemích 

Návrh usnesení 

Bod 17 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17b. poukazuje na to, že zabírání půdy, 

které je důsledkem rozsáhlého skupování 

půdy v rozvojových zemích, představuje 

novou hrozbu pro zajištění potravin 

a výživy; domnívá se, že obchody s půdou 

se musí zakládat na předchozím 

svobodném a informovaném souhlasu 

dotčených uživatelů půdy a musí 

systematicky obsahovat pojistky pro 

dodržování lidských práv; v této 

souvislosti vyzývá EU, aby při uzavírání 

investičních smluv s rozvojovými zeměmi 

postupovala na základě hodnocení jejich 

sociálních a environmentálních dopadů; 

zejména vyzývá EU, aby zvýšila svou 

pomoc rozvojovým zemím při formulování 

investičních dohod tak, aby hostitelské 

zemi umožňovaly ve veřejném zájmu 

regulovat obchodování s půdou; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Pozměňovací návrh  5 

Maria Heubuch 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0253/2014 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Podvýživa a malnutrice dětí v rozvojových zemích 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ia. vzhledem k tomu, že má-li se vyřešit 

problém podvýživy, je v rozvojových 

zemích nutné investovat do zemědělství; 

vzhledem k tomu, že investiční obchodní 

dohody mohou mít negativní vliv na 

zajištění potravin a podvýživu, pokud 

pronájem nebo prodej orné půdy 

soukromým investorům brání místnímu 

obyvatelstvu v přístupu k výrobním 

zdrojům nezbytným k zajištění jejich 

živobytí nebo pokud dochází k vývozu 

nebo prodeji značné části potravin na 

mezinárodních trzích, takže se zvyšuje 

závislost hostitelského státu na fluktuaci 

komoditních cen na mezinárodních trzích 

a jeho zranitelnost; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Pozměňovací návrh  6 

Maria Heubuch 
za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0253/2014 

Linda McAvan 

za Výbor pro rozvoj 

Podvýživa a malnutrice dětí v rozvojových zemích 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ib. vzhledem k tomu, že zpráva 

„Agroekologie a právo na potraviny“, 

kterou na zasedání Rady OSN pro lidská 

práva konaném dne 8. března 2011 

představil zvláštní zpravodaj OSN pro 

právo na potraviny, ukazuje, že je-li 

agroekologie dostatečně podpořena, lze za 

10 let jejími postupy zdvojnásobit výrobu 

potravin v celých regionech a zároveň 

zmírnit změny klimatu a snížit chudobu ve 

venkovských oblastech; 

Or. en 

 

 

 


