
 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

25.11.2014 B8-0253/3 

Poprawka  3 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0253/2014 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie niedoŜywienia i niewłaściwego Ŝywienia dzieci w krajach rozwijających się 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. zwraca uwagę, Ŝe w sytuacji, w której 

konwencjonalne rolnictwo charakteryzują 

monouprawy, przejście od 

zróŜnicowanych systemów upraw do 

uproszczonych systemów 

ukierunkowanych na zboŜa doprowadziło 

do niedoboru mikroskładników 

odŜywczych w diecie mieszkańców w wielu 

krajach rozwijających się; wzywa UE, by 

zobowiązała się, zgodnie z zaleceniami 

specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa 

do poŜywienia, do fundamentalnego 

przejścia na agroekologię, które pozwoli 

krajom wyŜywić się samodzielnie i 

poprawić Ŝywienie, jednocześnie 

umoŜliwiając zajęcie się wyzwaniami 

związanymi ze zmianami klimatu i 

ubóstwem; dlatego wzywa UE do pilnego 

ukierunkowania swej pomocy 

Ŝywnościowej i programu inwestycji w 

rolnictwo w krajach rozwijających się na 

wspieranie organizacji drobnych 

rolników, które udowodniły duŜą zdolność 

do rozpowszechniania najlepszych praktyk 

agroekologicznych wśród rolników; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Poprawka  4 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0253/2014 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie niedoŜywienia i niewłaściwego Ŝywienia dzieci w krajach rozwijających się 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17b. zwraca uwagę, Ŝe zawłaszczanie 

gruntów wynikające z nabywania na duŜą 

skalę gruntów w krajach rozwijających się 

stanowi nowe zagroŜenie dla 

bezpieczeństwa Ŝywnościowego i Ŝywienia; 

uwaŜa, Ŝe transakcje dotyczące gruntów 

muszą opierać się na dobrowolnej, 

uprzedniej i świadomej zgodzie 

zainteresowanych uŜytkowników gruntów 

i muszą planowo zawierać gwarancje w 

zakresie praw człowieka; w tym kontekście 

wzywa UE, aby procedowała na podstawie 

społecznej i środowiskowej oceny skutków 

umów inwestycyjnych z krajami 

rozwijającymi się; w szczególności wzywa 

UE do zmiany swojego wsparcia dla 

krajów rozwijających się związanego z 

formułowaniem umów inwestycyjnych, 

tak aby państwa przyjmujące mogły w 

interesie publicznym regulować 

transakcje dotyczące gruntów; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Poprawka  5 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0253/2014 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie niedoŜywienia i niewłaściwego Ŝywienia dzieci w krajach rozwijających się 

Projekt rezolucji 

Punkt I a preambuły (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, Ŝe w krajach 

rozwijających się potrzebne są inwestycje 

w rolnictwo w celu rozwiązania problemu 

niedoŜywienia; mając jednak na uwadze, 

Ŝe umowy handlowe i inwestycyjne mogą 

mieć niekorzystny wpływ na 

bezpieczeństwo Ŝywnościowe i 

niedoŜywienie, jeŜeli dzierŜawa lub 

wyprzedawanie gruntów rolnych 

prywatnym inwestorom prowadzi do 

pozbawienia lokalnej ludności dostępu do 

zasobów produkcyjnych niezbędnych do 

Ŝycia lub jeśli duŜa część Ŝywności jest 

eksportowana i sprzedawana na rynkach 

międzynarodowych, co jeszcze bardziej 

uzaleŜnia kraj przyjmujący i czyni go 

bardziej podatnym na wahania cen 

artykułów spoŜywczych na 

międzynarodowych rynkach; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Poprawka  6 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0253/2014 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie niedoŜywienia i niewłaściwego Ŝywienia dzieci w krajach rozwijających się 

Projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ib. mając na uwadze, Ŝe w sprawozdaniu 

pt. „Agroekologia a prawo do 

poŜywienia”, zaprezentowanym w dniu 8 

marca 2011 r. przez specjalnego 

sprawozdawcę ONZ ds. prawa do 

poŜywienia podczas Rady Praw Człowieka 

ONZ, wykazano, iŜ agroekologia − 

odpowiednio wspierana − moŜe w ciągu 

10 lat doprowadzić do podwojenia 

produkcji Ŝywności całych regionów, 

jednocześnie łagodząc skutki zmiany 

klimatu i ograniczając ubóstwo na 

obszarach wiejskich; 

Or. en 

 

 


