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Amendement  1 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op 

het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis.  overwegende dat de industriële 

landbouwproductie tot hogere 

broeikasgasemissies en een toename van 

monocultuur heeft geleid, en daarmee ook 

tot een aanzienlijk verlies van 

biodiversiteit in de landbouw en een 

snellere erosie van de bodem, terwijl 

familielandbouwbedrijven en kleine 

boeren hebben bewezen dat zij 

gediversifieerde producten kunnen 

leveren en de voedselproductie duurzamer 

kunnen maken met behulp van agro-

ecologische praktijken; 

Or. en 
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Amendement  2 

Maria Heubuch 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

Volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op 

het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1.  bevestigt nogmaals het belang van 

werkelijk gecoördineerde en versnelde 

acties van mondiale, nationale en lokale 

overheids- en niet-overheids- en 

particuliere actoren, bijvoorbeeld via 

wetenschappelijke en industriële 

onderzoeksorganen, en van donoren, om 

ondervoeding aan te pakken en zo te 

voldoen aan de Agenda 2030 en SDG 2, 

namelijk het uitbannen van honger, te 

halen; 

1.  bevestigt nogmaals het belang van 

werkelijk gecoördineerde en versnelde 

acties van mondiale, nationale en lokale 

overheids- en niet-overheids- en 

particuliere actoren, bijvoorbeeld via 

wetenschappelijke en industriële 

onderzoeksorganen, en van donoren, om 

ondervoeding aan te pakken en zo te 

voldoen aan de Agenda 2030 en SDG 2, 

namelijk het uitbannen van honger, te 

halen; dringt er bij de internationale 

gemeenschap, de EU en de 

ontwikkelingslanden op aan om hun 

voedingsstrategieën niet louter te baseren 

op de calorie-inname en het voorschrijven 

van geneesmiddelen (zoals 

voedingssupplementen), maar om in 

plaats daarvan de onderliggende oorzaken 

van honger en ondervoeding aan te 

pakken, waarbij de nadruk dient te liggen 

op het verband tussen landbouw, voeding 

en gezondheid; 

Or. en 

 

 


