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25.11.2014 B8-0253/3 

Ändringsförslag  3 
Maria Heubuch 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0253/2014 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer 

Förslag till resolution 
Punkt 17a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. I ett läge där det konventionella 

jordbruket präglas av monokulturer har 

övergången från diversifierade 

odlingssystem till förenklade 

spannmålsbaserade system i många 

utvecklingsländer bidragit till felnäring 

med brist på mikronäringsämnen. 

Europaparlamentet uppmanar EU att, i 

överensstämmelse med 

rekommendationerna från FN:s särskilda 

rapportör för rätten till mat, åta sig 

genomföra ett grundläggande skifte mot 

agroekologi för att göra det lättare för 

länderna att försörja sig själva och 

förbättra näringsförsörjningen samtidigt 

som de bekämpar klimat- och 

fattigdomsrelaterade problem. 

Parlamentet är därför mycket angeläget 

om att EU ser till att dess program för 

livsmedelsbistånd och 

jordbruksinvesteringar i 

utvecklingsländerna inriktas på stöd till 

småskaliga jordbruksorganisationer som 

har en god förmåga att sprida bästa 

agroekologiska metoder bland 

jordbrukarna. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Ändringsförslag  4 
Maria Heubuch 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0253/2014 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer 

Förslag till resolution 
Punkt 17b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17b. Europaparlamentet påpekar att 

markrofferi, som är en följd av stora 

uppköp av mark i utvecklingsländerna, 

utgör ett nytt hot mot 

livsmedelstryggheten och 

näringsförsörjningen. Parlamentet anser 

att markaffärer måste basera sig på fritt, 

föregående och informerat samtycke från 

de berörda markanvändarna och att de 

systematiskt måste omfatta 

människorättsgarantier. I detta 

sammanhang uppmanas EU att agera på 

grundval av sociala och miljömässiga 

konsekvensbedömningar av 

investeringsavtal med 

utvecklingsländerna. EU uppmanas 

framför allt att öka sitt stöd till 

utvecklingsländerna i samband med 

utformningen av investeringsavtal så att 

värdlandet kan lagstifta i allmänhetens 

intresse i fråga om markavtal. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Ändringsförslag  5 
Maria Heubuch 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0253/2014 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer 

Förslag till resolution 
Skäl Ia (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. Jordbruksinvesteringar behövs i 

utvecklingsländerna för att lösa problemet 

med undernäring. Investerings- och 

handelsavtal kan dock få en skadlig effekt 

på livsmedelstryggheten och felnäringen 

om uthyrning eller utförsäljning av 

åkermark till privata investerare leder till 

att lokalbefolkningen fråntas tillträde till 

de produktionsmedel som är nödvändiga 

för deras levebröd, eller till att stora 

partier livsmedel exporteras och säljs på 

de internationella marknaderna, varvid 

värdlandet blir mer beroende av – och 

mer sårbart för – de fluktuerande 

råvarupriserna på de internationella 

marknaderna. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Ändringsförslag  6 
Maria Heubuch 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0253/2014 
Linda McAvan 
för utskottet för utveckling 

om undernäring och felnäring bland barn i utvecklingsländer 

Förslag till resolution 
Skäl Ib (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ib. Rapporten ”Agro-ecology and the 

right to food” från FN:s särskilda 

rapportör om rätten till livsmedel, vilken 

framlades för FN:s råd för de mänskliga 

rättigheterna den 8 mars 2011, visar att 

agroekologi med tillräckligt stöd kan 

fördubbla livsmedelsproduktionen i hela 

regioner på tio år och samtidigt minska 

klimatförändringarna och fattigdomen på 

landsbygden. 

Or. en 

 

 


