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Изменение  1 

Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

относно следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в 

областта на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че 

индустриализираното 

селскостопанско производство доведе 

до увеличени емисии на парникови 

газове, разширяване на 

монокултурите и по такъв начин до 

значителна загуба на биологично 

разнообразие в селското стопанство и 

ускорена ерозия на почвите, докато 

семейните стопанства и дребните 

земеделски стопани са показали 

способността си да предоставят 

диверсифицирани продукти и да 

увеличават производството на храни 

по устойчив начин чрез 

агроекологични практики; 

Or. en 
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Изменение  2 

Мария Хойбух 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

относно следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в 

областта на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отново потвърждава значението на 

действително съгласуваните и ускорени 

действия от страна на световни, 

национални, местни, правителствени, 

неправителствени и представляващи 

частния сектор субекти, включително 

научни и промишлени изследователски 

организации и донори, за обръщане 

внимание на недохранването, така че да 

бъде изпълнена програмата за 2030 г. и 

да бъде постигната ЦУР № 2 – 

премахване на глада; 

1. отново потвърждава значението на 

действително съгласуваните и ускорени 

действия от страна на световни, 

национални, местни, правителствени, 

неправителствени и представляващи 

частния сектор субекти, включително 

научни и промишлени изследователски 

организации и донори, за обръщане 

внимание на недохранването, така че да 

бъде изпълнена програмата за 2030 г. и 

да бъде постигната ЦУР № 2 – 

премахване на глада; призовава 

настоятелно международната 

общност, ЕС и развиващите се 

държави да се въздържат от 

разработване на стратегии в 

областта на изхранването, основани 

единствено на приема на калории и 

предписанието на медицински 

продукти (като хапчета с 

хранителни добавки), а да обърнат 

внимание на първопричините за глада 

и недохранването; в този контекст 

набляга на връзките между селското 

стопанство, режимите на хранене и 

здравето; 

Or. en 

 


