
 

AM\1105951PL.doc  PE589.631v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

3.10.2016 B8-1042/1 

Poprawka  1 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie kolejnych kroków w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE 

dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, że przemysłowa 

produkcja rolna doprowadziła do 

zwiększenia emisji gazów cieplarnianych 

oraz powierzchni upraw 

monokulturowych, a tym samym do 

znacznej utraty różnorodności 

biologicznej i przyspieszenia erozji gleby, 

podczas gdy gospodarstwa rodzinne i 

drobni producenci rolni wykazali, że są w 

stanie dostarczać różnorodnych 

produktów i zwiększyć produkcję żywności 

w sposób zrównoważony przy 

zastosowaniu praktyk agroekologicznych; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Maria Heubuch 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1042/2016 

Linda McAvan 

w imieniu Komisji Rozwoju 

w sprawie kolejnych kroków w kierunku osiągnięcia globalnych celów i zobowiązań UE 

dotyczących żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. potwierdza znaczenie prawdziwie 

skoordynowanych i przyspieszonych 

działań podmiotów globalnych, krajowych, 

lokalnych, rządowych, pozarządowych i 

prywatnych, w tym podmiotów 

prowadzących badania naukowe i 

przemysłowe, jak również darczyńców, w 

celu zaradzenia problemowi 

niedożywienia, z myślą o pełnej realizacji 

programu do roku 2030 oraz osiągnięciu 2. 

celu zrównoważonego rozwoju, jakim jest 

wyeliminowanie problemu głodu; 

1. potwierdza znaczenie prawdziwie 

skoordynowanych i przyspieszonych 

działań podmiotów globalnych, krajowych, 

lokalnych, rządowych, pozarządowych i 

prywatnych, w tym podmiotów 

prowadzących badania naukowe i 

przemysłowe, jak również darczyńców, w 

celu zaradzenia problemowi 

niedożywienia, z myślą o pełnej realizacji 

programu do roku 2030 oraz osiągnięciu 2. 

celu zrównoważonego rozwoju, jakim jest 

wyeliminowanie problemu głodu; wzywa 

wspólnotę międzynarodową, UE i kraje 

rozwijające się do powstrzymywania się od 

opracowywania strategii żywieniowych 

opartych jedynie na spożyciu kalorii i 

przepisywaniu środków medycznych 

(takich jak tabletki zawierające substancje 

odżywcze) i do zajęcia się podstawowymi 

przyczynami głodu i niedożywienia; w tym 

kontekście podkreśla powiązania między 

rolnictwem, dietami i zdrowiem; 

Or. en 

 

 


