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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ca. billi l-produzzjoni agrikola industrijali 

wasslet għal żieda fl-emissjonijiet tal-

gassijiet b’effett ta’ serra, għal estensjoni 

tal-monokulturi u konsegwentement għal 

telf sinifikanti ta' agrobijodiversità u għal 

aċċellerazzjoni tal-erożjoni tal-ħamrija, 

filwaqt li l-bdiewa familjali u l-bdiewa ż-

żgħar urew l-abilità tagħhom li jipprovdu 

prodotti diversifikati u jżidu l-produzzjoni 

tal-ikel b’mod sostenibbli permezz ta’ 

prattiki agroekoloġiċi; 

Or. en 
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1. Jafferma mill-ġdid l-importanza ta' 

azzjonijiet koordinati u aċċellerati b'mod 

ġenwin fost l-atturi globali, nazzjonali, 

lokali, governattivi, mhux governattivi u 

privati, inklużi korpi ta' riċerka xjentifika u 

industrijali, u fost id-donaturi, biex tiġi 

indirizzata l-malnutrizzjoni b'tali mod li 

titwettaq l-Aġenda 2030 u jintlaħaq l-

SDG 2 biex jintemm il-ġuħ; 

1. Jafferma mill-ġdid l-importanza ta' 

azzjonijiet koordinati u aċċellerati b'mod 

ġenwin fost l-atturi globali, nazzjonali, 

lokali, governattivi, mhux governattivi u 

privati, inklużi korpi ta' riċerka xjentifika u 

industrijali, u fost id-donaturi, biex tiġi 

indirizzata l-malnutrizzjoni b'tali mod li 

titwettaq l-Aġenda 2030 u jintlaħaq l-

SDG 2 biex jintemm il-ġuħ; iħeġġeġ lill-

komunità internazzjonali, lill-UE u lill-

pajjiżi li qed jiżviluppaw iżommu lura 

milli jfasslu strateġiji tan-nutrizzjoni 

bbażati fuq il-konsum tal-kaloriji waħdu u 

l-preskrizzjoni ta’ rimedji mediċi (bħalma 

huma l-pilloli tan-nutrizzjoni), iżda 

jindirizzaw il-kawżi ewlenin tal-ġuħ u tal-

malnutrizzjoni; jenfasizza f’dan ir-

rigward ir-rabtiet ta' bejn l-agrikoltura, 

id-dieti u s-saħħa; 

Or. en 

 

 


