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Amendamentul 3 

Maria Heubuch 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B8-0253/2014 

Linda McAvan 
în numele Comisiei pentru dezvoltare 

referitoare la malnutriția și subnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare  

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. subliniază faptul că, în situația în 
care agricultura convențională se 
caracterizează prin monoculturi, trecerea 
de la sistemele de culturi diversificate la 
sisteme simplificate bazate pe cereale a 
contribuit la malnutriția caracterizată 
prin carența de micronutrienți în multe 
țări în curs de dezvoltare; solicită UE să 
se angajeze, în concordanță cu 
recomandările Raportorului special al 
ONU privind dreptul la hrană, la o 
schimbare fundamentală de optică în 
favoarea agriculturii ecologice, ca o 
modalitate de a permite țărilor să-și 
asigure hrana și să-și îmbunătățească 
alimentația, ocupându-se, totodată, de 
problemele legate de climă și sărăcie; 
solicită așadar, urgent UE să își 
concentreze programul de asistență 
alimentară și investiții în agricultură din 
țările în curs de dezvoltare asupra 
sprijinirii organizațiilor de mici fermieri 
care demonstrează o mare capacitate de a 
difuza cele mai bune practici 
agroecologice în rândul fermierilor; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Amendamentul 4 

Maria Heubuch 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0253/2014 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 
referitoare la malnutriția și subnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare  

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17b. subliniază faptul că acapararea 
pământurilor ca urmare a achiziționării 
de mari suprafețe de teren în țările în curs 
de dezvoltare, reprezintă o nouă 
amenințare la adresa securității 
alimentare și a alimentației; consideră că 
tranzacțiile cu terenuri trebuie să se 
bazeze pe consimțământul informat, liber 
exprimat anterior al celor care folosesc 
respectivele terenuri, și că trebuie să 
incorporeze garanții vizând drepturile 
omului; solicită, în acest context, UE să 
acționeze plecând de la evaluările 
impactului social și asupra mediului din 
cadrul tratatelor de investiții cu țările în 
curs de dezvoltare; în mod deosebit, invită 
UE să își îmbunătățească asistența 
acordată țărilor în curs de dezvoltare în 
ceea ce privește încadrarea acordurilor 
sale de investiții, astfel încât să permită 
țării-gazdă să facă reglementări în 
interesul populației în domeniul 
tranzacțiilor funciare; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 
25.11.2014 B8-0253/5 

Amendamentul 5 

Maria Heubuch 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0253/2014 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 
referitoare la malnutriția și subnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare  

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât, țările în curs de dezvoltare au 
nevoie de investiții pentru a soluționa 
problema malnutriției; întrucât, în același 
timp, acordurile comerciale de investiții 
pot avea un efect nefavorabil asupra 
securității alimentare dacă darea în 
arendă sau vânzarea de teren arabil unor 
investitori privați are ca efect blocarea 
accesului populațiilor locale la resurse 
productive, indispensabile pentru 
asigurarea hranei sau are ca efect 
exportul și vânzarea pe piețele 
internaționale a unor mari cantități de 
alimente, ceea ce face ca statul gazdă să 
devină și mai dependent de fluctuațiile 
prețurilor la produsele de bază și mai 
vulnerabil în fața acestora; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Amendamentul 6 

Maria Heubuch 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0253/2014 

Linda McAvan 

în numele Comisiei pentru dezvoltare 
referitoare la malnutriția și subnutriția infantilă în țările în curs de dezvoltare  

Propunere de rezoluție 

Considerentul I b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ib. întrucât raportul privind 
„Agroecologia și dreptul la hrană” 
prezentat de Raportorul special al ONU 
privind dreptul la hrană, în fața 
Consiliului pentru Drepturile Omului al 
ONU, demonstrează că agricultura 
ecologică, dacă este sprijinită suficient, 
poate dubla producția agricolă în regiuni 
întregi în decurs de 10 ani, atenuând, 
totodată, schimbările climatice și 
reducând sărăcia în mediul rural; 

Or. en 

 
 


