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Forslag til beslutning 

Betragtning C a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at industriel 

landbrugsproduktion har ført til øgede 

drivhusgasemissioner, udbredelse af 

monokulturer og derigennem et betydeligt 

tab af agrobiodiversitet og til fremskyndet 

jorderosion, mens familielandbrug og små 

landbrugere har vist deres evne til at 

frembringe diversificerede produkter og 

til at øge fødevareproduktionen på 

bæredygtig vis ved hjælp af økologiske 

landbrugsmetoder; 

Or. en 
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Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. bekræfter på ny vigtigheden af 

koordinerede og hurtige aktioner blandt 

globale, nationale og lokale, statslige, ikke-

statslige og private aktører, herunder 

videnskabelige og industrielle 

forskningsorganer, og donerer til at tackle 

fejlernæring for at opfylde dagsordenen for 

2030 og for at nå udviklingsmål 2 om at 

udrydde sult; 

1. bekræfter på ny vigtigheden af 

koordinerede og hurtige aktioner blandt 

globale, nationale og lokale, statslige, ikke-

statslige og private aktører, herunder 

videnskabelige og industrielle 

forskningsorganer, og donerer til at tackle 

fejlernæring for at opfylde dagsordenen for 

2030 og for at nå udviklingsmål 2 om at 

udrydde sult; opfordrer indtrængende det 

internationale samfund, EU og 

udviklingslandene til at afstå fra at 

udarbejde ernæringsstrategier baseret på 

kalorieindtag alene og udskrivning af 

lægemidler (som f.eks. kosttilskud), men 

at tage fat på de grundlæggende årsager 

til sult og fejlernæring; fremhæver i 

denne henseende forbindelserne mellem 

landbrug, kost og sundhed; 

Or. en 

 

 


