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 Forslag til beslutning  Ændringsforslag  

  

 

 

 

 

 

17a. påpeger, at i en situation, hvor 

konventionelt landbrug er kendetegnet 

ved monokulturer, har skiftet fra 

diversificerede dyrkningsmetoder til 

forenklede kornbaserede metoder i mange 

udviklingslande bidraget til fejlernæring 

med mangel på mikronæringsstoffer; 

opfordrer EU til, i overensstemmelse med 

henstillingerne fra FN's særlige rapportør 

om retten til mad, at forpligte sig til et 

fundamentalt skift i retning af 

agroøkologi for at hjælpe landene til at 

kunne brødføde sig selv og forbedre 

ernæring samtidig med, at de tackler 

klima- og fattigdomsrelaterede 

udfordringer; opfordrer derfor 

indtrængende til, at EU målretter sit 

fødevarebistandsprogram og program for 

landbrugsinvesteringer i 

udviklingslandene på støtte til små 

landbrugsorganisationer, som er gode til 

at formidle bedste agroøkologiske praksis 

mellem landmænd; 

Or. en 
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  17b. påpeger, at jordtyveri ("land-

grabbing"), som skyldes store opkøb af 

jord i udviklingslandene, udgør en ny 

trussel mod fødevaresikkerheden og 

ernæring; mener, at jordhandler skal 

være baseret på frit, forudgående, 

informeret samtykke fra de pågældende 

jordbrugere og systematisk skal omfatte 

menneskerettighedsgarantier; opfordrer i 

denne forbindelse EU til at handle på 

grundlag af sociale og miljømæssige 

konsekvensanalyser af investeringsaftaler 

med udviklingslandene; opfordrer navnlig 

EU til at øge sin bistand til 

udviklingslandene i forbindelse med 

udarbejdelsen af investeringsaftaler, 

således at værtslandet i befolkningens 

interesse kan regulere på området for 

jordhandler; 

Or. en 
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  Ia. der henviser til, at der er behov for 

investeringer i landbruget i 

udviklingslandene for at løse problemet 

med underernæring; der imidlertid 

henviser til, at investerings- og 

handelsaftaler kan have en skadelig 

virkning på fødevaresikkerheden og 

fejlernæring, hvis leasing eller salg af 

agerjord til private investorer resulterer i 

at fratage lokalbefolkningen adgang til 

produktive ressourcer, der er nødvendige 

for deres levebrød, eller i eksport og salg 

af store partier af fødevarer på de 

internationale markeder, hvorved 

værtsstaten gøres mere afhængig af - og 

mere sårbar over for - udsving i 

råvarepriserne på de internationale 

markeder; 

Or. en 
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  Ib. der henviser til, at rapporten "Agro-

ecology and the right to food", som FN's 

særlige rapportør om retten til mad den 8. 

marts 2011 præsenterede for FN's 

Menneskerettighedsråd, viser, at 

agroøkologi, hvis det støttes tilstrækkeligt, 

på 10 år kan fordoble 

fødevareproduktionen i hele regioner og 

samtidig mindske klimaændringerne og 

bekæmpe fattigdom i landdistrikterne; 

Or. en 

 

 


