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Τροπολογία  1 

Maria Heubuch 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά με τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

βιομηχανοποιημένη γεωργική παραγωγή 

έχει οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, σε επέκταση 

των μονοκαλλιεργειών και, κατά 

συνέπεια, σε σημαντική απώλεια 

αγροβιοποικιλότητας και επιτάχυνση της 

διάβρωσης του εδάφους, ενώ οι 

οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

και οι μικροκαλλιεργητές έχουν αποδείξει 

την ικανότητά τους να παρέχουν 

διαφοροποιημένα προϊόντα και να 

αυξάνουν με βιώσιμο τρόπο την 

παραγωγή τροφίμων μέσω 

αγροοικολογικών πρακτικών· 
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Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

σχετικά με τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία την 

ανάληψης πραγματικά συντονισμένων και 

επιταχυμένων δράσεων από παγκόσμιους, 

εθνικούς, τοπικούς, κυβερνητικούς, μη 

κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 

βιομηχανικών ερευνητικών φορέων, καθώς 

και από δωρητές, για την αντιμετώπιση της 

δυσθρεψίας, ώστε να υλοποιηθεί το 

θεματολόγιο του 2030 και να επιτευχθεί ο 

ΣΒΑ 2 για την εξάλειψη της πείνας· 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία την 

ανάληψης πραγματικά συντονισμένων και 

επιταχυμένων δράσεων από παγκόσμιους, 

εθνικούς, τοπικούς, κυβερνητικούς, μη 

κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 

βιομηχανικών ερευνητικών φορέων, καθώς 

και από δωρητές, για την αντιμετώπιση της 

δυσθρεψίας, ώστε να υλοποιηθεί το 

θεματολόγιο του 2030 και να επιτευχθεί ο 

ΣΒΑ 2 για την εξάλειψη της πείνας· ζητεί 

από τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ και τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να μην 

σχεδιάζουν στρατηγικές για τη διατροφή 

με βάση μόνον την πρόσληψη θερμίδων 

και τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών 

σκευασμάτων (όπως συμπληρωμάτων 

διατροφής), αλλά να αντιμετωπίσουν τις 

βαθύτερες αιτίες της πείνας και της 

δυσθρεψίας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, τη σύνδεση μεταξύ της γεωργίας, 

της διατροφής και της υγείας· 

Or. en 

 

 


