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Alteração  1 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

sobre os próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em 

matéria de nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que a produção 

agrícola industrial conduziu a um 

aumento de emissões de gases com efeito 

de estufa, a um aumento das 

monoculturas e, consequentemente, a 

uma perda significativa da biodiversidade 

na agricultura e à erosão acelerada dos 

solos, enquanto os pequenos agricultores 

e as explorações familiares comprovaram 

a capacidade de oferecer produtos 

diversificados e de melhorar a 

sustentabilidade da produção alimentar 

através de métodos de exploração 

agroecológicos; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/2 

Alteração  2 

Maria Heubuch 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

sobre os próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em 

matéria de nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Reitera a importância de ações 

verdadeiramente coordenadas e aceleradas, 

empreendidas pelos agentes 

governamentais, não governamentais e 

privados, a nível mundial, nacional e local, 

incluindo a investigação científica e 

industrial, e por outros doadores, com vista 

a resolver o problema da malnutrição, de 

modo a cumprir a Agenda 2030 e realizar o 

ODS 2 relativo à erradicação da fome; 

1. Reitera a importância de ações 

verdadeiramente coordenadas e aceleradas, 

empreendidas pelos agentes 

governamentais, não governamentais e 

privados, a nível mundial, nacional e local, 

incluindo a investigação científica e 

industrial, e por outros doadores, com vista 

a resolver o problema da malnutrição, de 

modo a cumprir a Agenda 2030 e realizar o 

ODS 2 relativo à erradicação da fome; 

insta a comunidade internacional, a UE e 

os países em desenvolvimento a não 

conceberem estratégias em matéria de 

nutrição baseadas unicamente no 

consumo calórico e na prescrição de 

remédios médicos (tais como os 

suplementos alimentares), e a tratar as 

causas profundas da fome e da 

malnutrição; destaca, nesse sentido, a 

ligação entre a agricultura, o regime 

alimentar e a saúde; 

Or. en 

 

 


