
 

AM\1041502FI.doc  PE538.976v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

25.11.2014 B8-0253/3 

Tarkistus  3 

Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0253/2014 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Lasten aliravitsemus ja virheravitsemus kehitysmaissa 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. korostaa, että tilanteessa, jossa 

perinteiselle maataloudelle on tyypillistä 

yksipuolinen viljely, siirtyminen 

monipuolisista viljelyjärjestelmistä 

viljapohjaisiin järjestelmiin on lisännyt 

mikroravinteiden puutteesta johtuvaa 

virheravitsemusta monissa kehitysmaissa; 

kehottaa EU:ta sitoutumaan oikeutta 

ruokaan käsittelevän YK:n 

erityisraportoijan suositusten mukaisesti 

perustavanlaatuiseen siirtymiseen kohti 

agroekologiaa keinona, jonka avulla maat 

voivat ruokkia itsensä ja parantaa 

ravitsemusta sekä vastata ilmaston ja 

köyhyyden aiheuttamiin haasteisiin; 

kehottaa EU:ta sen vuoksi tukemaan 

pikaisesti pienviljelijöiden järjestöjä 

elintarvikeapu- ja 

maatalousinvestointiohjelmastaan, joka 

on osoittautunut erittäin tehokkaaksi 

tavaksi levittää parhaita agroekologisia 

käytäntöjä viljelijöiden keskuudessa; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Tarkistus  4 

Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0253/2014 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Lasten aliravitsemus ja virheravitsemus kehitysmaissa 

Päätöslauselmaesitys 

17 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 b. korostaa, että maananastus, joka on 

seurausta mittavista maahankinnoista 

kehitysmaissa, edustaa uutta uhkaa 

elintarviketurvalle ja ravitsemukselle; 

katsoo, että maakauppojen on 

perustuttava asianomaisten 

maankäyttäjien vapaaseen, ennalta 

annettuun ja tietoon perustuvaan 

suostumukseen ja niihin on 

järjestelmällisesti sisällytettävä 

ihmisoikeuksia koskevat suojatoimet; 

kehottaa tässä yhteydessä EU:ta 

laatimaan kehitysmaiden kanssa 

tehtävistä investointisopimuksista 

sosiaalisia ja ympäristöalan vaikutuksia 

koskevan arvion; kehottaa EU:ta 

erityisesti muuttamaan kehitysmaille 

antamaansa tukea investointisopimusten 

määrittelyssä siten, että isäntävaltio voi 

harjoittaa yleisen edun mukaisesti 

sääntelyä maakauppojen alalla; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Tarkistus  5 

Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0253/2014 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Lasten aliravitsemus ja virheravitsemus kehitysmaissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I a. katsoo, että maatalousinvestointeja 

tarvitaan kehitysmaissa aliravitsemukseen 

puuttumiseksi; toteaa kuitenkin, että 

investointeja koskevilla 

kauppasopimuksilla voi olla haitallinen 

vaikutus elintarviketurvaan ja 

virheravitsemukseen, jos viljelysmaan 

vuokraamisen tai yksityisille sijoittajille 

myymisen seurauksena on se, että 

paikallinen väestö menettää 

toimeentulolleen välttämättömät 

mahdollisuutensa käyttää 

tuotantoresursseja tai jos ruokaa viedään 

tai myydään suuria määriä 

kansainvälisille markkinoille ja 

isäntävaltiosta tehdään tällä tavoin entistä 

riippuvaisempi kansainvälisillä 

markkinoilla tapahtuvasta hyödykkeiden 

hintojen vaihtelusta tai entistä 

haavoittuvaisempi sille; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Tarkistus  6 

Maria Heubuch 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0253/2014 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolestaent 

Lasten aliravitsemus ja virheravitsemus kehitysmaissa 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  I b. ottaa huomioon, että 8. maaliskuuta 

2011 YK:n ihmisoikeusneuvostossa 

esitelty oikeutta ruokaan käsittelevän 

YK:n erityisraportoijan raportti 

”Agroecology and the Right to Food” 

osoittaa, että asianmukaisesti tuettu 

agroekologia voi kaksinkertaistaa ruuan 

tuotannon kokonaisilla alueilla 

kymmenen vuoden kuluessa ja samalla 

lieventää ilmastonmuutosta ja helpottaa 

maaseudun köyhyyttä; 

Or. en 

 

 


