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25.11.2014 B8-0253/3 

Predlog spremembe  3 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0253/2014 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

o podhranjenosti in nedohranjenosti otrok v državah v razvoju 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poudarja, da je v razmerah, kjer je 

konvencionalno kmetovanje zaznamovano 

z monokulturami, prehod s sistemov 

raznolikih poljščin na poenostavljene 

sisteme, ki temeljijo na žitaricah, prispeval 

k nedohranjenosti z mikrohranili v 

mnogih državah v razvoju; poziva EU, naj 

se v skladu s priporočili posebnega 

poročevalca ZN za pravico do hrane 

zaveže k temeljnemu premiku k 

agroekologiji kot metodi, s katero se lahko 

države same prehranjujejo in izboljšajo 

prehranjevanje, hkrati pa rešujejo težave, 

ki jih povzročata podnebje in revščina; 

zato nujno poziva EU, naj svoj program 

za pomoč v hrani in kmetijske naložbe v 

državah v razvoju usmeri v podporo 

organizacij majhnih kmetov, ki izkazujejo 

veliko zmožnost za razširjanje dobre 

agroekološke prakse med kmeti; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Predlog spremembe  4 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0253/2014 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

o podhranjenosti in nedohranjenosti otrok v državah v razvoju 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17b. opozarja, da je prilaščanje zemlje, ki 

je posledica obsežnih nakupov zemljišč v 

državah v razvoju, nova grožnja 

prehranski varnosti in prehranjevanju; 

meni, da morajo zemljiški posli temeljiti 

na svobodni, predhodni in obveščeni 

privolitvi zadevnih zemljiških 

uporabnikov, in da morajo sistematično 

vključevati tudi varovala v zvezi s 

človekovimi pravicami; v tem okviru 

poziva EU, naj nadaljnje ukrepe sprejema 

na podlagi ocene učinka, ki ga imajo 

naložbeni sporazumi z državami v razvoju 

na družbo in okolje; zlasti poziva EU, naj 

poveča pomoč državam v razvoju v 

povezavi z oblikovanjem naložbenih 

sporazumov na način, ki bo državi 

gostiteljici omogočil urejanje predpisov na 

področju zemljiških poslov v javno dobro; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Predlog spremembe  5 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0253/2014 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

o podhranjenosti in nedohranjenosti otrok v državah v razvoju 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ia. ker so za odpravo podhranjenosti v 

državah v razvoju potrebne naložbe v 

kmetijstvo; ker pa bi naložbeni in 

trgovinski sporazumi lahko škodljivo 

vplivali na prehransko varnost in 

nedohranjenost, če dajanje v najem ali 

odprodaja ornih zemljišč zasebnim 

investitorjem privede do tega, da lokalno 

prebivalstvo nima dostopa do proizvodnih 

virov, ki so brezpogojno potrebni za 

njihovo preživetje, ali da se velike količine 

hrane izvozijo in prodajo na mednarodnih 

trgih, zaradi česar je država gostiteljica 

bolj odvisna od nihanja cen blaga na 

mednarodnih trgih in bolj ranljiva za ta 

nihanja; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Predlog spremembe  6 

Maria Heubuch 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0253/2014 

Linda McAvan 

v imenu Odbora za razvoj 

o podhranjenosti in nedohranjenosti otrok v državah v razvoju 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ib. ker poročilo z naslovom 

„Agroekologija in pravica do hrane“, ki 

ga je posebni odposlanec OZN za pravico 

do hrane 8. marca 2011 predstavil Svetu 

OZN za človekove pravice, prikazuje, da 

lahko z agroekologijo ob zadostni podpori 

podvojimo pridelavo hrane v celih regijah 

v manj kot desetih letih, hkrati pa blažimo 

posledice sprememb podnebja in 

odpravljamo revščino na podeželju; 

Or. en 

 

 


