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Τροπολογία  3 

Maria Heubuch 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0253/2014 

Linda McAvan 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε τον υποσιτισµό των παιδιών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17α. επισηµαίνει ότι, µε δεδοµένο πως η 
συµβατική γεωργία χαρακτηρίζεται από 
τη µονοκαλλιέργεια, η µετάβαση από 
συστήµατα διαφοροποιηµένων 
καλλιεργειών σε απλουστευµένα 
συστήµατα µε βάση τα δηµητριακά, 
συνέβαλε στον υποσιτισµό σε 
µικροθρεπτικά στοιχεία σε πολλές 
αναπτυσσόµενες χώρες· καλεί την ΕΕ να 
δεσµευτεί, σύµφωνα και µε τις συστάσεις 
του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το 
δικαίωµα στην τροφή, σε µια θεµελιώδη 
στροφή προς την αγροοικολογία, ως ένα 
µέσο ώστε οι χώρες αυτές να 
εξασφαλίσουν τη διατροφή τους και να 
βελτιώσουν την ποιότητά της, 
αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τα 
προβλήµατα που σχετίζονται µε το κλίµα 
και τη φτώχεια· καλεί, κατά συνέπεια, 
επειγόντως την ΕΕ να στοχεύσει την 
επισιτιστική βοήθεια και τα 
προγράµµατα γεωργικών επενδύσεων 
στις αναπτυσσόµενες χώρες στην 
υποστήριξη των οργανώσεων 
µικροκαλλιεργητών, που έχουν αποδείξει 
ότι διαθέτουν µεγάλες ικανότητες 
διάδοσης των βέλτιστων 
αγροοικολογικών πρακτικών µεταξύ των 
αγροτών· 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Τροπολογία  4 

Maria Heubuch 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0253/2014 

Linda McAvan 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε τον υποσιτισµό των παιδιών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17β. επισηµαίνει ότι η αρπαγή γης που 
προκύπτει από εξαγορές µεγάλων 
εκτάσεων γης σε αναπτυσσόµενες χώρες 
αντιπροσωπεύει µια νέα απειλή για την 
επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή· 
πιστεύει ότι οι συναλλαγές που αφορούν 
εκτάσεις γης θα πρέπει να βασίζονται 
στην ελεύθερη, εκ προοιµίου και 
συνειδητή συναίνεση των θιγόµενων 
χρηστών της γης, καθώς και να 
ενσωµατώνουν πάντοτε διασφαλίσεις 
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα· 
στο πλαίσιο αυτό, ζητεί ο τρόπος 
ενέργειας της ΕΕ να βασίζεται σε 
αξιολογήσεις των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
επενδυτικών συµφωνιών µε 
αναπτυσσόµενες χώρες· καλεί, ιδίως, την 
ΕΕ να αναβαθµίσει την παροχή βοήθειας 
προς αναπτυσσόµενες χώρες που 
σχετίζεται µε το πλαίσιο επενδυτικών 
συµφωνιών, κατά τρόπο που θα επιτρέπει 
στο κράτος υποδοχής να ρυθµίζει προς το 
δηµόσιο συµφέρον τις συναλλαγές που 
αφορούν εκτάσεις γης· 
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Maria Heubuch 
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Πρόταση ψηφίσµατος B8-0253/2014 

Linda McAvan 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε τον υποσιτισµό των παιδιών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Iα. λαµβάνοντας υπόψη ότι, για την 
αντιµετώπιση του υποσιτισµού σε 
αναπτυσσόµενες χώρες, είναι αναγκαία η 
πραγµατοποίηση επενδύσεων στη 
γεωργία· εκτιµώντας, ωστόσο, ότι οι 
συµφωνίες επενδύσεων και εµπορίου 
ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην επισιτιστική ασφάλεια και την 
αντιµετώπιση του υποσιτισµού, αν η 
µακροχρόνια µίσθωση ή η πώληση 
αρόσιµης γης σε ιδιώτες επενδυτές έχει 
ως αποτέλεσµα την αφαίρεση από τους 
τοπικούς πληθυσµούς της πρόσβασης σε 
παραγωγικούς πόρους που τους είναι 
απαραίτητοι  για την εξασφάλιση της 
διαβίωσής τους, ή την εξαγωγή και 
πώληση στις διεθνείς αγορές µεγάλων 
ποσοτήτων τροφίµων, αυξάνοντας έτσι 
την εξάρτηση των χωρών αυτών από τις 
διακυµάνσεις των τιµών των βασικών 
αγαθών στις διεθνείς αγορές και το 
ενδεχόµενο να πληγούν από τις 
διακυµάνσεις αυτές·  
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Τροπολογία  6 

Maria Heubuch 

 εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0253/2014 

Linda McAvan 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά µε τον υποσιτισµό των παιδιών στις αναπτυσσόµενες χώρες 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Iβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
«Αγροοικολογία και δικαίωµα στην 
τροφή», που παρουσιάστηκε ενώπιον του 
Συµβουλίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
του ΟΗΕ στις 8 Μαρτίου 2011 από τον 
Ειδικό Εισηγητή των Ηνωµένων Εθνών 
για το δικαίωµα στην τροφή, 
καταδεικνύει ότι η αγροοικολογία, εάν 
υποστηρίζεται επαρκώς, µπορεί να 
διπλασιάσει την παραγωγή τροφίµων 
ολόκληρων περιοχών µέσα σε 10 χρόνια, 
µετριάζοντας ταυτόχρονα την αλλαγή του 
κλίµατος και αµβλύνοντας τα φαινόµενα 
φτώχειας της υπαίθρου· 

Or. en 

 

 


