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3.10.2016 B8-1042/3 

Poprawka  3 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że umowy o 

wolnym handlu, które były ze szkodą dla 

suwerenności krajów, w tym suwerenności 

żywnościowej, oraz wykluczyły rolników z 

ich własnych rynków, przyczyniły się do 

nierówności i ubóstwa; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Poprawka  4 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że w celu zwalczania 

niedożywienia należy opracować 

zrównoważoną politykę rolną sprzyjającą 

dywersyfikacji upraw, która będzie 

dostarczała żywności bogatej w składniki 

odżywcze i pozwoli na dywersyfikację 

diet; mając na uwadze, że w tym celu 

kontrola, własność i dostępność cenowa 

nasion są kluczowe dla zapewnienia 

bezpieczeństwa żywnościowego drobnych 

producentów rolnych i gospodarstw 

rodzinnych; 

M. mając na uwadze, że w celu zwalczania 

niedożywienia należy opracować 

zrównoważoną politykę rolną sprzyjającą 

dywersyfikacji upraw, która będzie 

dostarczała żywności bogatej w składniki 

odżywcze i pozwoli na dywersyfikację 

diet; mając na uwadze, że w tym celu 

kontrola publiczna, własność i dostępność 

cenowa nasion są kluczowe dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 

żywnościowego drobnych producentów 

rolnych i gospodarstw rodzinnych; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Poprawka  5 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. podkreśla, że maksymalne zwiększanie 

zysków jest sprzeczne ze zwalczaniem 

głodu w dążeniu do jego całkowitego 

wyeliminowania, i stwierdza, że 

nadużywanie siły rynkowej i przewagi przy 

ustalaniu cen, zajmowanie gruntów, złe 

warunki pracy i uzależnienie produkcji od 

pestycydów są sprzeczne z 

zagwarantowaniem i przestrzeganiem 

prawa do żywności i wyżywienia;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Poprawka  6 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. potępia narzucanie stronniczej polityki 

rolnej będącej na usługach 

wielonarodowych korporacji, ze szkodą 

dla drobnych rolników i grup osób 

cierpiących w największym stopniu z 

głodu i niedożywienia; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Poprawka  7 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. pilnie wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia uwagi na 

spójność polityki na rzecz rozwoju w ich 

działalności oraz do stosownego 

rozważenia konsekwencji ich strategii 

politycznych w dziedzinie handlu, 

rolnictwa, energii itp. dla globalnego 

bezpieczeństwa żywnościowego; 

6. pilnie wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia uwagi na 

spójność polityki na rzecz rozwoju w ich 

działalności oraz do stosownego 

rozważenia konsekwencji ich strategii 

politycznych w dziedzinie handlu, 

rolnictwa, energii itp. dla globalnego 

bezpieczeństwa żywnościowego; w 

związku z powyższym potępia umowy o 

wolnym handlu, które poważają 

suwerenność krajów, w tym suwerenność 

żywnościową, oraz wykluczają rolników z 

ich własnych rynków; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Poprawka  8 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. wyraża ubolewanie w związku 

procederem masowego wykupu gruntów 

przez inwestorów zagranicznych, który 

uderza w lokalnych drobnych 

producentów rolnych i przyczynia się do 

braku bezpieczeństwa żywnościowego na 

szczeblu lokalnym, regionalnym i 

krajowym, a także jest przyczyną ubóstwa; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Poprawka  9 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23a. podkreśla, że karmienie piersią, które 

jest najbardziej naturalnym i najlepszym 

sposobem żywienia noworodków i 

niemowląt, należy zagwarantować poprzez 

udzielenie“” kobietom prawdziwego 

wsparcia, zapewniając dobre zaopatrzenie 

w żywność, dobre warunki pracy oraz sieci 

wsparcia społecznego i wsparcia rodzin, a 

także prawo do płatnego urlopu 

macierzyńskiego; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Poprawka  10 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla, że wszystkie strategie 

polityczne UE powinny być zgodne z 

zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju; 

wzywa zatem do tego, aby polityka 

handlowa i rozwojowa UE były 

prowadzone z poszanowaniem przestrzeni 

politycznej oraz przestrzeni polityki 

gospodarczej krajów rozwijających się, aby 

umożliwić im ustanowienie niezbędnych 

strategii politycznych służących 

promowaniu zrównoważonego rozwoju i 

godności ich mieszkańców, w tym 

suwerenności żywnościowej; 

27. podkreśla, że wszystkie strategie 

polityczne UE powinny być zgodne z 

zasadą spójności polityki na rzecz rozwoju; 

wzywa zatem do tego, aby polityka 

handlowa i rozwojowa UE były 

prowadzone z poszanowaniem przestrzeni 

politycznej oraz przestrzeni polityki 

gospodarczej krajów rozwijających się, aby 

umożliwić im ustanowienie niezbędnych 

strategii politycznych służących 

promowaniu zrównoważonego rozwoju i 

godności ich mieszkańców, w tym 

suwerenności żywnościowej, z 

poszanowaniem prawa lokalnych 

producentów żywności do sprawowania 

kontroli nad gruntami, nasionami i wodą 

oraz poprzez odrzucenie prywatyzacji 

zasobów naturalnych; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Poprawka  11 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30a. apeluje do UE i jej państw 

członkowskich o nieudzielanie poparcia 

prywatyzacji za pośrednictwem klauzul 

dotyczących praw własności 

intelektualnej, umieszczanych w 

porozumieniach o partnerstwie 

gospodarczym i handlu zawieranych z 

krajami rozwijającymi się; podkreśla 

znaczenie współpracy z rolnikami nad 

przystępnymi cenowo, dostosowanymi do 

warunków lokalnych i udoskonalonymi 

odmianami roślin uprawnych oraz 

stworzenia odpornego i reagującego na 

popyt krajowego zaplecza produkcji 

nasion, które może być samowystarczalne 

i które, aby przetrwać, nie musi polegać 

na finansowaniu pochodzącym od 

darczyńców; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Poprawka  12 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30b. apeluje do UE i jej państw 

członkowskich o nieudzielanie poparcia 

uprawom MGO podczas wypełniania 

zobowiązań dotyczących żywienia i 

bezpieczeństwa żywnościowego na 

świecie; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Poprawka  13 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. podkreśla konieczność przyjęcia 

całościowego podejścia do problemu 

niedożywienia, co wymaga działań w 

wielu innych sektorach gospodarczych i 

społecznych; w związku z powyższym 

podkreśla znaczenie partnerstw łączących 

wiele zainteresowanych stron oraz 

zasadniczą rolę sektora prywatnego w 

działaniach na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa żywnościowego i 

zwiększenia skali działań 

ukierunkowanych na żywienie, zwłaszcza 

poprzez innowacje i inwestycje w 

zrównoważone rolnictwo oraz poprawę 
praktyk społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych w rolnictwie i systemach 

żywnościowych; 

32. podkreśla konieczność przyjęcia 

całościowego podejścia do problemu 

niedożywienia, co wymaga działań w 

wielu innych sektorach gospodarczych i 

społecznych; w związku z powyższym 

zwraca uwagę na znaczenie partnerstw 

łączących wiele zainteresowanych stron 

oraz poprawy praktyk społecznych, 

gospodarczych i środowiskowych w 

rolnictwie i systemach żywnościowych; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Poprawka  14 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

Kolejne kroki w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE dotyczących 

żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  33a. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o promowanie środków 

oraz polityki w zakresie żywienia i 

bezpieczeństwa żywnościowego, które: 

 – zapewniają odpowiednie poziomy 

inwestycji publicznych, aby 

zagwarantować rozwiązania trwałe, 

zrównoważone i uwzględniające interesy 

wszystkich stron; 

 – zapobiegają środkom, które 

utrudniałyby dostęp do odpowiedniego 

wyżywienia i żywności, w szczególności 

środkom utrudniającym ludziom dostęp 

do zasobów i nakładów pozwalających im 

przeżyć oraz korzystanie z tych zasobów i 

nakładów; 

 – unikają stosowania uproszczonych 

terminów określających aspekty odżywcze 

w produkcji żywności, pomijających fakt, 

że bezpieczeństwo żywnościowe i 

żywieniowe oznacza (stały) dostęp do 

zróżnicowanej i zdrowej diety pod 

względem jakości, ilości i różnorodności, a 

nie sprowadzanej jedynie do spożycia 

kalorii; 
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 – zabezpieczają i propagują dostęp do 

nasion i środków produkcji rolnej 

drobnym rolnikom i grupom 

marginalizowanym, a także propagują i 

gwarantują wymianę nasion i ich 

publicznej własności oraz tradycyjnych i 

zrównoważonych technik gwarantujących 

prawo człowieka do odpowiedniej 

żywności i odpowiedniego wyżywienia; 

 – zachęcają do skoncentrowania się na 

uprawach żywności o dużej wartości 

odżywczej, a także na rodzimych 

uprawach i gatunkach, zamiast na 

uprawach produkowanych w nadmiarze, 

mających dużą wartość kaloryczną a 

niewielką wartość odżywczą (kukurydza, 

cukier), co może powodować niedobory 

składników odżywczych w diecie; 

 – zapewniają dostęp do zróżnicowanych 

diet, zdrowych i spójnych z wartościami 

kulturowymi, a także powinny umożliwiać 

odpowiednie spożycie żywności, 

wykorzystywanej biologicznie tak, aby 

osiągnąć dobrostan, uwzględniając przy 

tym godność ludzką, której zapewnieniu 

służy dostęp do podstawowych usług 

publicznych (w tym w zakresie opieki 

zdrowotnej, zaopatrzenia w wodę, 

warunków sanitarnych i mieszkaniowych 

oraz zabezpieczenia społecznego); 

 – dbają o to, aby istniały cztery kluczowe 

elementy prawa człowieka do żywności i 

wyżywienia, mianowicie adekwatność, 

osiągalność, dostępność i trwałość, przy 

czym nie należy opierać strategii 

wyłącznie na produkcji większej ilości 

żywności; 

 – zapewniają, że żywność wysokiej jakości 

jest przystępna cenowo dla wszystkich 

ludzi; 

 – odrzucają wszelkiego rodzaju próby 

patentowania życia, roślin i zwierząt, 

materiału genetycznego lub 

podstawowych procesów biologicznych, w 

szczególności w odniesieniu do rodzimych 
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odmian i gatunków; 

 – za pośrednictwem ramowych 

zobowiązań zapewniają przestrzeganie 

prawa rolników, rybaków, mieszkańców 

obszarów leśnych i społeczności 

pasterskich do ziemi i ochrony oraz 

gwarantują ochronę przed ryzykiem utraty 

ziemi na rzecz prywatnych inwestorów; 

 – dbają o to, aby ich polityka nie 

przyczyniała się do naruszania praw 

człowieka w innych państwach, w 

szczególności prawa człowieka do 

żywności i wyżywienia, oraz o to, aby 

podmioty niepaństwowe nie utrudniały 

korzystania z tych praw;  

 

Or. en 

 

 


