
Europaparlamentet 
2014-2019  

 

ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2016)0375 

Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad 

livsmedelsförsörjning  

Europaparlamentets resolution av den 5 oktober 2016 om nästa steg mot uppfyllandet 

av globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i 

världen (2016/2705(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948, 

särskilt artikel 25, som erkänner rätten till mat som en del av rätten till en tillräcklig 

levnadsstandard, 

– med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter, särskilt artikel 11, som erkänner rätten till en tillfredsställande 

levnadsstandard, däribland tillräckligt med mat, samt den grundläggande rätten att vara 

fri från hunger, 

– med beaktande av det fakultativa protokollet till den internationella konventionen om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som antogs 2008 och som gör rätten till 

mat möjlig att genomdriva på internationell nivå, 

– med beaktande av Romdeklarationen om en tryggad global livsmedelsförsörjning, som 

antogs 1996 vid det globala toppmöte om livsmedelsförsörjning som sammankallades 

av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), 

– med beaktande av de riktlinjer för rätten till mat som FAO antog 2004 och som ger 

stater vägledning om hur de ska genomföra sina skyldigheter när det gäller rätten till 

mat,  

– med beaktande av FAO:s rapport om globala livsmedelsförluster och matsvinn (Global 

food losses and food waste) från 2011, som ger exakta uppgifter om mängden livsmedel 

som går förlorad eller slängs varje år, 

– med beaktande av den andra internationella nutritionskonferensen i Rom den 19–21 

november 2014 och de dokument som den ledde till, nämligen Romdeklarationen om en 

tryggad global livsmedelsförsörjning och handlingsramen för tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning under utdragna kriser, 

– med beaktande av G8:s livsmedelstrygghetsinitiativ från L’Aquila 2009, 



– med beaktande av rörelsen för ökad nutrition (SUN), som har som syfte att utnyttja 

viljan hos och möjligheten för internationella intressenter att stödja nationella 

myndigheters initiativ och prioriteringar för att hantera undernäring, 

– med beaktande av Världshälsoförsamlingens resolution 65.6 från 2012 om en 

övergripande åtgärdsplan avseende näringssituationen för mödrar, spädbarn och små 

barn, 

– med beaktande av FN:s generalsekreterares strategi för nolltolerans mot hunger, som 

lanserades vid 20+mötet i Rio, då regeringar, civilsamhällen, trossamfund, den privata 

sektorn och forskningsinstitut uppmanades att gå samman för att stoppa hungern och 

utrota de värsta formerna av felnäring, 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution A/RES/70/259 av den 1 april 

2016 om Förenta nationernas årtionde för näringsåtgärder (2016–2025), som syftar till 

att intensifiera åtgärderna för att stoppa hungern och eliminera felnäring över hela 

världen samt säkra universell tillgång till en mer hälsosam och hållbar kost för alla 

människor, var de än är och var de än befinner sig, 

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution A/RES/70/1 av den 25 september 

2015: Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling,  

– med beaktande av målen för hållbar utveckling och deras sammankopplade och 

integrerade natur, i synnerhet det första målet (utrota fattigdom i alla former, överallt), 

det andra målet (utrota hunger, säkerställa tillgången till näringsrik mat och främja 

hållbara jordbruk) samt det tolfte målet (att säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster), 

– med beaktande av Busanpartnerskapet för ett effektivt utvecklingssamarbete som 

ingicks den 1 december 20111, särskilt punkt 32 om vikten av att erkänna den privata 

sektorns centrala roll när det gäller att driva på innovation, skapa välstånd, inkomster 

och sysselsättning samt mobilisera inhemska resurser och på så sätt bidra till minskad 

fattigdom (första målet för hållbar utveckling), 

 – med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen, där det slås fast att 

unionens yttre åtgärder måste bidra till målen för hållbar utveckling, mänskliga 

rättigheter och jämställdhet, 

– med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 

bekräftar att unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid 

genomförande av politik som sannolikt påverkar utvecklingsländerna, 

– med beaktande av konventionen om livsmedelsbistånd, som ratificerades av Europeiska 

unionen den 13 november 2013, 

– med beaktande av den pakt om nutrition för tillväxt som antogs vid toppmötet om 

nutrition för tillväxt i London den 8 juni 2013, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 EU-strategi för 

resiliens: lära av livsmedelsförsörjningskriser (COM(2012)0586), 

                                                 
1  http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf 
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 mars 2013 Bättre nutrition för 

mödrar och barn i det externa biståndet: ett politiskt ramverk för EU 

(COM(2013)0141), och av rådets slutsatser av den 28 maj 2013 om tryggad livsmedels- 

och nutritionstrygghet i det externa biståndet, 

– med beaktande av den handlingsplan för nutrition som kommissionen antog 2014 och 

där det görs ett åtagande att antalet barn under fem år med tillväxthämning ska ha 

minskats med sju miljoner senast 2025 (SWD(2014)0234), 

– med beaktande av den första lägesrapporten om kommissionens handlingsplan för 

nutrition, 

– med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet av den 2 

december 2014 Genomföra EU:s politiska åtaganden för tryggad livsmedelsförsörjning 

och nutrition: första tvåårsrapporten (COM(2014)0712), 

– med beaktande av den gemensamma globala bedömningen från EU, FAO och 

Världslivsmedelsprogrammet som offentliggjordes i mars 2016 och som ger en global 

analys av situationen vad gäller livsmedels- och näringstrygghet i livsmedelskrishärdar, 

– med beaktande av de frivilliga riktlinjerna av den 11 maj 2012 från kommittén för 

globalt tryggad livsmedelsförsörjning om ansvarsfull förvaltning av markinnehav, 

fiskeri och skog inom ramen för nationell livsmedelstrygghet, 

– med beaktande av handlingsramen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning under 

utdragna kriser1, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2016 om den nya alliansen för tryggad 

livsmedels- och näringsförsörjning2, 

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 om EU:s policyram för att 

hjälpa utvecklingsländer att stärka livsmedelsförsörjningen3,  

– med beaktande av sin resolution av den 27 november 2014 om undernäring och 

felnäring bland barn i utvecklingsländer4, 

– med beaktande av sin resolution av den 30 april 2015 Expo 2015 i Milano: Att föda 

jorden. Energi för livet5,  

– med beaktande av den urbana livsmedelspolitikpakten av den 15 oktober 20156, 

framlagd av kommunfullmäktige i Milano och undertecknad av 113 städer över hela 

världen, som överlämnats till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och som illustrerar 

den nyckelroll som städerna har i arbetet med livsmedelspolitiken, 

                                                 
1  FAO (2015) Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises 

(FFA). 
2  Antagna texter, P8_TA(2016)0247. 
3  EUT C 56 E, 26.2.2013, s. 75. 
4  EUT C 289, 9.8.2016, s. 71. 
5  EUT C 346, 21.9.2016, s. 88. 
6  http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-
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– med beaktande av frågan till kommissionen om nästa steg mot uppfyllandet av globala 

mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i världen 

(O-000099/2016 – B8-0717/2016), 

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för utveckling, 

– med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Det andra målet för hållbar utveckling och dess närliggande mål syftar till att utrota 

hunger och felnäring senast 2030 främst genom att skapa möjligheter för alternativ och 

öka produktiviteten bland småbrukarna och uppnå hållbara och klimattåliga jordbruk 

och livsmedelssystem som kan föda en förväntad befolkning på 8,5 miljarder människor 

2030 samtidigt som den biologiska mångfalden och miljön skyddas, liksom 

småbrukarnas intressen och välmående. 

B. Småbrukarna utgör genom sina investeringar och sin produktion den största aktören i 

den privata sektorn på området för jordbruk, tryggad livsmedelsförsörjning och 

födoämnen. 

C. Människors rätt till mat kan förverkligas fullt ut först när man markant minskat 

fattigdomen och orättvisorna, säkrat jämlikhet och förbättrat motståndskraften mot 

krissituationer, särskilt genom att upprätta rättighetsbaserade sociala skyddsnät och 

genom att säkerställa att sårbara grupper kan delta till fullo och att småbrukare och 

herdesamhällen har tryggad tillgång till mark samt kontroll över marken och 

förvaltningen av resurser och andra produktionsmedel. 

D. Den industriella jordbruksproduktionen har lett till ökade utsläpp av växthusgaser, 

utvidgning av monokulturer och därmed till betydande förluster av mångfalden inom 

jordbruket och till accelererad markerosion, samtidigt som familjejordbruk och 

småbrukare har visat sin förmåga att erbjuda diversifierade produkter och att öka 

livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt genom ekologiska jordbruksmetoder. 

E. Framsteg för att minska felnäring har visserligen gjorts, men de är fortfarande för 

långsamma och ojämna, och för närvarande får 795 miljoner människor världen över 

inte tillräckligt med mat för att kunna leva ett värdigt och aktivt liv. En av tre personer 

är felnärd i någon form. 

F. År 2012 godkände Världshälsoförsamlingen en uppsättning med sex universella 

nutritionsmål för 2025, nämligen att uppnå en minskning med 40 procent av antalet 

barn under fem år med tillväxthämning, en minskning med 50 procent av antalet 

kvinnor i reproduktiv ålder som lider av anemi, en minskning med 30 procent av 

nyfödda som har låg födelsevikt, förhindrande av att antalet överviktiga barn fortsätter 

att tillta, en ökning med åtminstone 50 procent av antalet barn som helammas de första 

sex månaderna, samt en minskning till mindre än fem procent utmärglade barn. 

G. Amning och bröstmjölk är det mest naturliga och bästa livsmedlet för nyfödda och små 

barn, särskilt i utvecklingsländer, men okunskap om hur man ammar och kulturella 

förbehåll gör fortfarande att alltför få barn ammas. 

H. Vid toppmötet om nutrition för tillväxt 2013 förband sig EU att minska tillväxthämning 

hos åtminstone 7 miljoner barn senast 2025 och utlovade 3,5 miljarder euro för perioden 

2014–2020 för att uppnå detta mål. 



I. Otillräckligt näringsintag under de första 1 000 dagarna av ett barns liv har avgörande 

hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. Vart sjätte barn i världen är 

underviktigt, 41 miljoner barn under fem år lider av övervikt eller fetma, och felnäring 

är orsak till 45 procent av alla dödsfall bland barn under fem år, vilket innebär att tre 

miljoner barn dör i onödan varje år. 161 miljoner barn världen över är kroniskt 

undernärda. 

J. Kvinnor är ofta mer utsatta för näringsbrist, med flera allvarliga konsekvenser, till 

exempel att deras produktivitet och möjlighet att försörja sina familjer undermineras, 

vilket gör att felnäringen kan fortplantas generation efter generation. 

K. Världens befolkning förväntas uppgå till 8,5 miljarder år 2030.  

L. Effektiva metoder för att bekämpa markrofferi i utvecklingsländer, bland annat genom 

konkreta möjligheter att säkra besittningsrätten, är helt nödvändiga för att nå globala 

mål och uppfylla EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning i 

världen. 

M. Undernäring och dålig kosthållning är den klart största bidragande riskfaktorn för den 

globala sjukdomsbördan. 

N. Att bekämpa felnäring betyder att man måste utveckla en hållbar jordbrukspolitik som 

ger företräde åt diversifiering av grödorna, i syfte att tillhandahålla näringsrik mat och 

skapa en varierad kosthållning. För att uppnå detta är kontroll, ägande och överkomliga 

priser vad gäller utsäde av avgörande betydelse för småbrukares och familjejordbruks 

tryggade livsmedelsförsörjning. 

O. Förverkligandet av rätten till mat är bland annat beroende av tillgången till mark och 

andra produktionsresurser. 

P. Investerings- och handelsavtal skulle kunna få skadliga konsekvenser för 

livsmedelstrygghet och problemet med felnäring om uthyrning eller utförsäljning av 

åkermark till privata investerare leder till att lokalbefolkningen inte längre får tillgång 

till de produktionsresurser som behövs för deras levebröd, eller till att stora partier 

livsmedel exporteras och säljs på de internationella marknaderna, så att det 

exporterande värdlandet blir mer beroende av - och mer sårbart för – de fluktuerande 

råvarupriserna på de internationella marknaderna. 

Q. Produktionen av biobränslen har skapat ett nytt tryck på det globala livsmedelssystemet 

och lett till konkurrens om mark och vatten. 

R. Den ohållbara köttproduktionen har negativa effekter på livsmedelstryggheten. En 

tredjedel av världens spannmål används till djurfoder, samtidigt som utbredningen av 

betesmark och odling av livsmedelsgrödor är en viktig orsak till avskogningen, särskilt i 

Sydamerika1. 

S. 240 miljoner människor i 45 låginkomstländer och/eller konfliktdrabbade länder lider 

av livsmedels- eller vattenstress, och 80 miljoner påverkas av någon livsmedelskris, 

bland annat de 41,7 miljoner som påverkas av El Niño-fenomenet 2016, det starkaste på 

                                                 
1  Källor: Rapport från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat, Olivier De Schutter, 24 

januari 2014, 
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årtionden. 

T. Enligt Unicef dör redan nu 2000 barn under fem år varje dag av sjukdomar som orsakas 

av förorenat vatten, och i hälften av världens sjukhusbäddar ligger människor som lider 

av sjukdomar som orsakats av dålig dricksvattenkvalitet. 

U. År 2050 kommer 70 procent av världens befolkning av bo i städer, och det kommer att 

vara viktigare än någonsin att ha ett kombinerat globalt och lokalt synsätt på 

näringsförsörjning. 

V. Tryggad näringsförsörjning är en avgörande förutsättning för en hållbar och 

inkluderande tillväxt, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av felnäring varje år kan 

utgöra förluster på omkring tio procent av BNP. Enligt FAO:s globala rapport om 

nutrition från 2015 får man tillbaka 16 dollar för varje dollar som spenderas på att öka 

nutritionsinsatserna. 

W. Privatisering av utsäden genom immaterialrättsklausuler och genetiskt modifierade 

organismer hotar länders livsmedelssuveränitet.  

1. Europaparlamentet bekräftar vikten av verkligt samordnade och påskyndade åtgärder 

både bland globala, nationella, lokala, statliga, icke-statliga och privata aktörer, 

inklusive vetenskapliga och industriella forskningsorgan, och bland givare, för att 

motverka felnäringen i syfte att förverkliga Agenda 2030 och nå det andra målet för 

hållbar utveckling, dvs. att utrota hungern. Parlamentet uppmanar med kraft det 

internationella samfundet, EU och utvecklingsländerna att avstå från att utforma 

nutritionsstrategier baserade endast på kaloriintag och förskrivning av medicinska 

medel (såsom kosttillskott), utan i stället angripa de bakomliggande orsakerna till 

hunger och felnäring. Parlamentet poängterar i detta avseende kopplingarna mellan 

jordbruk, kost och hälsa. 

2. Europaparlamentet noterar att barn i utvecklingsländer som har blivit ammade av sina 

mödrar löper femton gånger mindre risk att dö i lunginflammation och elva gånger 

mindre risk att dö på grund av diarré än barn som inte ammats. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet, medlemsstaterna och det 

internationella samfundet, och även utvecklingsländernas regeringar, att fortsättningsvis 

mobilisera långsiktiga finansiella investeringar för tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning och ett hållbart jordbruk, och att främja tryggad livsmedels- och 

näringsförsörjning genom förbättrade styrelseformer och ansvarsskyldighet samt 

strategier i hela systemet för livsmedel och nutrition som är rättighetsbaserade och tar 

hänsyn till såväl ett jämställdhetsperspektiv, hållbart jordbruk, användning av och 

tillgång till naturresurser, offentligt vatten, offentlig sanitet och hygien, som till 

skapande och utbredning av inkluderande, rättighetsbaserade sociala skyddsnät som 

framför allt inriktas på de mest sårbara och marginaliserade grupperna.  

4. Europaparlamentet betonar behovet av att angripa de systemproblem som leder till 

otillräckligt näringsintag i alla dess former. Parlamentet noterar med oro att man 

tidigare främjat ett exportinriktat jordbruk på bekostnad av familjejordbruk som 

producerar livsmedelsgrödor för lokal konsumtion. Återinvesteringar i lokal 

livsmedelsproduktion, som inriktas särskilt på småskaliga matproducenter och 

ekologiska jordbruksrutiner, är en förutsättning för att nutritionsstrategierna ska bli 

framgångsrika. Parlamentet anser det även grundläggande att inrätta sociala 



skyddssystem för att se till att alla individer alltid har tillgång till näringsriktig mat. 

5. Europaparlamentet noterar med oro att en tredjedel av den mat som produceras i världen 

– ungefär 1,3 miljarder ton – kastas bort. Den största mängden slängs i Nordamerika 

och Oceanien, där nästan 300 kilo mat per person kastas bort. Totalt producerar EU 88 

miljoner ton matavfall per år, samtidigt som 842 miljoner människor i världen – tolv 

procent av världens befolkning – går hungriga. Parlamentet betonar att alla 

livsmedelssystem måste anpassas så att matslöseriet stoppas. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i sin verksamhet 

ta fasta på en konsekvent politik för utveckling, och i enlighet med detta överväga 

konsekvenserna av bland annat sin handels-, jordbruks- och energipolitik för den 

globala livsmedelsförsörjningen. 

7. Europaparlamentet beklagar djupt utländska investerares markrofferi, som slår mot 

lokala småskaliga jordbrukare och bidrar till osäker livsmedelsförsörjning på lokal, 

regional, och nationell nivå. 

8. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet och EU att arbeta med 

länder för att stödja fastställande och genomförande av sammanhangsspecifika, 

genomförbara och robusta nationella nutritionsmål i linje med målen för hållbar 

utveckling, för att minska tillväxthämning och felnäring. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen kommissionen och EU:s delegationer att främja samordnade 

landsspecifika strategier och synsätt avseende nutrition och livsmedelsförsörjning och 

att uppmuntra en förbättring av partnerländernas övervakning och redovisning av dessa. 

9. Europaparlamentet uppmanar EU och det internationella samfundet att främja en 

världsomspännande ”rätt att amma”, och att lyfta fram vikten av amning i 

informationskampanjer om mödrars och barns hälsa. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att göra allt de 

kan för att öka allmänhetens medvetenhet om det bestående problemet med 

undernäring, som slår särskilt hårt mot barn och kvinnor.  

11. Europaparlamentet understryker att lokal livsmedelsproduktion bör ges prioritet i 

insatserna mot undernäring, och att det är viktigt att stödja småbrukare och kvinnliga 

jordbrukare som matproducenter. Parlamentet uppmanar EU att hjälpa 

utvecklingsländer och småbrukare att utveckla och få tillgång till lokala marknader, 

lokala värdekedjor och lokala anläggningar för livsmedelsbearbetning, kombinerat med 

handelspolitik som stödjer dessa ansträngningar, som en del av sin globala 

nutritionsstrategi. 

12. Europaparlamentet påpekar att övergången från diversifierade odlingssystem till 

förenklade spannmålsbaserade system, i ett läge där det konventionella jordbruket 

präglas av monokulturer, i många utvecklingsländer har bidragit till felnäring med brist 

på mikronäringsämnen. EU uppmanas att, i överensstämmelse med 

rekommendationerna från FN:s särskilda rapportör för rätten till mat, åta sig att 

genomföra ett grundläggande skifte mot agroekologi för att göra det lättare för länderna 

att försörja sig själva och förbättra näringsförsörjningen samtidigt som de bekämpar 

klimat- och fattigdomsrelaterade problem. Parlamentet uppmanar särskilt EU och 

utvecklingsländernas regeringar att stödja grödornas genetiska mångfald, till exempel 

genom inrättande av lokala system för utbyten av utsäden, och utsädesbestämmelser 



som överensstämmer med det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för 

livsmedel och jordbruk, och att investera i ett brett spektrum av näringsriktiga, lokala 

och säsongsbetonade livsmedelsgrödor som är förenliga med kulturella värderingar. 

13. Parlamentet påpekar att markrofferi, som är en följd av stora uppköp av mark i 

utvecklingsländerna, utgör ett nytt hot mot livsmedelstryggheten och 

näringsförsörjningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta konkreta åtgärder 

för att bekämpa markrofferi, utveckla en handlingsplan för bekämpning av markrofferi 

och säkerställa ett effektivt genomförande av FAO:s riktlinjer för besittningsrätt. 

14. Parlamentet uppmanar med kraft EU att, i linje med principen om en konsekvent politik 

för utveckling, avskaffa offentliga stimulansåtgärder för produktion av 

livsmedelsbaserade biobränslen. 

15. Europaparlamentet betonar att investeringsnivån när det gäller nutrition fortfarande är i 

grunden otillräcklig eftersom nutritionsspecifika insatser bara fick 0,57 procent av 

världens offentliga utvecklingsbistånd under 2014, vilket tillgodosåg endast 1,4 procent 

av de totala behoven. 

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att investera 3,5 miljarder euro 

för att antalet barn med tillväxthämning ska ha minskat med minst sju miljoner 

senast 2025. Parlamentet påpekar att av de utlovade 3,5 miljarderna euro är bara 

400 miljoner euro avsatta för att stödja nutritionsspecifika insatser, medan kvarvarande 

3,1 miljarder euro är öronmärkta för nutritionsrelaterade insatser som inriktar sig på 

liknande frågor såsom jordbruk, livsmedelsäkerhet, jämställdhet, vatten, sanitet, hygien 

samt utbildning, men inte nödvändigtvis är direkt inriktade på orsakerna till barns 

undernäring. 

17. Europaparlamentet betonar att tillväxthämning, dvs. när ett barn är för kort för sin ålder, 

vilket främst orsakas av otillräckligt näringsintag och upprepade infektioner under livets 

första 1 000 dagar, hindrar barn från att växa och utvecklas normalt och är ett av de 

främsta hindren för mänsklig utveckling.  

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa EU:s politiska 

ledarskap och på global och regional nivå främja uppnåendet av internationellt 

överenskomna nutritionsmål som är klara och ambitiösa. Parlamentet uppmanar 

eftertryckligen EU:s delegationer och kommissionen att främja samordnade landsstyrda 

nutritions- och livsmedelsstrategier, samtidigt som man i samarbete med 

partnerländerna integrerar de globala nutritionsmålen i alla relevanta 

utvecklingsprogram och landstrategier. 

19. Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa hållbara livsmedelsproduktionssystem 

och använda tåliga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, att 

förhindra snedvridning av handeln på de globala jordbruksmarknaderna i enlighet med 

mandatet från Doharundan, och att integrera de länder som berörs mest på den globala 

marknaden i syfte att motverka osäker livsmedelsförsörjning. 

20. Europaparlamentet anser att en översyn av EU:s budgetram bör ta hänsyn till det faktum 

att livsmedelssäkerhet och tryggad livsmedelsförsörjning kommer att vara utmaningar 

under de kommande åren, med tanke på det ökande trycket på resurserna. Parlamentet 

påpekar att detta kan användas för att motverka felnäringstrender i länder utanför EU 

likaväl som i medlemsstaterna. 



21. Europaparlamentet är medvetet om att man utöver tillväxthämning även måste hantera 

andra tecken på felnäring, såsom utmärgling (låg vikt i förhållande till längd) och brist 

på mikronäringsämnen, genom hållbara jordbrukspolitiska åtgärder och hälso- och 

sjukvårdssystem. Parlamentet påpekar att utmärgling är så vanligt förekommande i 

Sydasien, med en nivå på strax under femton procent, att det närmar sig ett allvarligt 

folkhälsoproblem. 

22. Europaparlamentet betonar att humanitärt bistånd som är inriktat på utmärgling måste 

kompletteras av strategier från kommissionen inom ramen för vilka humanitärt bistånd 

och utvecklingsinsatser kopplas samman. Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att ta fram bidrag från utvecklingsprogram till ett nytt, specifikt åtagande 

och mål i syfte att omedelbart och effektivt försöka komma till rätta med utmärgling 

bland barn under fem år. 

23. Europaparlamentet betonar vikten av att främja program för utbildning i näringslära i 

skolor och lokalsamhällen. 

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa en tydlig politisk ram för ökat 

stöd till nationella sociala skyddsnät, i linje med nationella, regionala och internationella 

åtaganden, vilket i ett antal länder har visat sig vara avgörande för att öka 

motståndskraften och minska undernäringen. 

25. Europaparlamentet betonar att amning, som är den mest naturliga och bästa 

näringskällan för nyfödda och små barn, bör garanteras med genuint stöd för kvinnor 

genom att man säkerställer goda näringsrik kost och goda arbetsförhållanden samt 

erbjuder nätverk för socialt stöd och familjestöd, liksom rätt till betald mammaledighet. 

26. Europaparlamentet betonar att en beräknad extra investering på sju miljarder dollar per 

år krävs för att nå de universella målen för tillväxthämning, anemi bland kvinnor och 

ökad amning. En sådan investering skulle resultera i 3,7 miljoner räddade barnaliv, 

åtminstone 65 miljoner färre tillväxthämmade barn, och 265 miljoner färre kvinnor som 

lider av anemi än under 2015. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta en tydligare ledarroll när det gäller 

livsmedelsäkerhet och näringsförsörjning genom att öka sitt åtagande med ytterligare ett 

åtagande på en miljard euro inriktat på nutritionsspecifika insatser för att kunna uppnå 

Världshälsoförsamlingens nutritionsmål och de nutritionsrelaterade målen för hållbar 

utveckling, och genom att utarbeta en tydlig strategi för hur den avser att genomföra och 

integrera dessa mål i sina planer och sin politik samt genom att erbjuda en tydlig 

färdplan för tilldelningen av de utlovade medlen för perioden 2016–2020. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och givargruppen Scaling Up Nutrition 

(SUN) att fortsätta rapportera regelbundet om vilka framsteg som gjorts avseende 

åtagandena för nutrition för tillväxt, och då använda gemensamma metoder för att spåra 

resurserna, i enlighet med vad som överenskoms vid SUN-nätverkets möte i Lusaka 

2013. 

29. Europaparlamentet betonar att all EU-politik måste anpassas efter principen om en 

konsekvent politik för utveckling. Parlamentet vill därför att EU:s handels- och 

utvecklingspolitik ska respektera utvecklingsländernas politiska och ekonomiska 

handlingsutrymme så att de kan inrätta den politik som behövs för att främja hållbar 

utveckling och värdighet för sin befolkning, inklusive livsmedelssuveränitet, med 



respekt för lokala livsmedelsproducenters rätt att ha kontroll över sin mark, sitt utsäde 

och sitt vatten, och med förkastande av privatisering av naturresurser. 

30. Europaparlamentet begär att det tas fram särskilda indikatorer för genomförandet av 

EU:s handlingsplan, inklusive indikatorer för att spåra såväl kostnader med koppling till 

nutrition som nutritionsspecifika kostnader, genom att man förbättrar den 

grundläggande nutritionskoden från OECD:s biståndskommitté (DAC) och utvecklar en 

DAC-markör för insatser med koppling till nutrition. Parlamentet insisterar i detta 

avseende på behovet av rigorösa övervaknings- och redovisningsåtgärder, så att insyn 

säkerställs och man verkligen kan se vilka framsteg som görs. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja småbrukare i deras utprovning 

och antagande av mer tåliga och produktiva jordbruksmetoder (sådana som uppfyller 

kriteriet om att vara klimatsmarta och ekologiskt sunda) som bidrar till att stoppa 

miljöförsämringen och förbättra jordbrukshushållens tillförlitlighet och lämplighet, ett 

nödvändigt villkor för förbättrad livsmedelstrygghet och näringsförsörjning. 

32. Europaparlamentet betonar att rätten till vatten går hand i hand med rätten till mat och 

att FN:s resolution från 2010 ännu inte har lett till några bestämda insatser för att göra 

rätten till vatten till en mänsklig rättighet. 

33. Parlamentet betonar vikten av att samarbeta med jordbrukarna om prismässigt 

överkomliga, lokalt anpassade och förbättrade varianter av grödor, och av att inrätta en 

motståndskraftig och reaktionssnabb självägd utsädesproduktionskapacitet som kan vara 

självförsörjande och inte beroende av givarfinansiering för sin överlevnad. 

34. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att inte stödja genetiskt 

modifierade grödor när de fullgör sina åtaganden avseende nutrition och en tryggad 

livsmedelsförsörjning i världen. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och andra givare och organ att förbättra 

insamlingen av sorterade och heltäckande uppgifter med koppling till nutrition, så att 

framtida åtgärder blir mer målinriktade. 

36. Europaparlamentet insisterar på att man måste anta ett holistiskt synsätt för den 

utmaning som undernäring utgör, vilket kräver insatser inom en mängd ekonomiska och 

sociala sektorer. Parlamentet betonar därför vikten av partnerskap med flera aktörer och 

den privata sektorns grundläggande roll för att förbättra livsmedelstryggheten och öka 

de nutrionsspecifika insatserna, bland annat genom innovation och investeringar i ett 

hållbart jordbruk, och genom förbättrade sociala, ekonomiska och miljörelaterade 

rutiner inom jordbruk och livsmedelssystem. 

37. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att agera som en förebild bland 

givarna i arbetet mot felnäring, genom att öka sina ansträngningar för att fullgöra sina 

åtaganden och genom att förespråka och stödja åtgärder för att se till att det skapas 

tillfälle att kontrollera vilka framsteg som gjorts avseende 2013 års åtaganden om 

nutrition för tillväxt och göra ytterligare åtaganden för att fylla hålen i 

nutritionsfinansieringen. 

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Afrikanska 

unionen, FAO och WHO. 



 

 


