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3.10.2016 B8-1042/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže priemyselná 

poľnohospodárska výroba spôsobila 

vyššie emisie skleníkových plynov, 

rozšírenie monokultúr, a teda značný 

pokles agrobiodiverzity a rýchlejšiu eróziu 

pôdy, pričom rodinné poľnohospodárske 

podniky a drobní roľníci preukázali svoju 

schopnosť poskytovať diverzifikované 

produkty a udržateľne zvýšiť produkciu 

potravín pomocou agroekologických 

postupov; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Maria Heubuch 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. opätovne potvrdzuje, že je potrebné 

riadne koordinovať a urýchliť opatrenia 

celosvetových, národných a miestnych 

vládnych, mimovládnych a súkromných 

subjektov vrátane inštitúcií vedeckého a 

priemyselného výskumu a darcov s cieľom 

zamerať sa na riešenie podvýživy v záujme 

splnenia cieľov programu 2030, ako aj 

cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 2 na 

odstránenie hladu; 

1. opätovne potvrdzuje, že je potrebné 

riadne koordinovať a urýchliť opatrenia 

celosvetových, národných a miestnych 

vládnych, mimovládnych a súkromných 

subjektov vrátane inštitúcií vedeckého a 

priemyselného výskumu a darcov s cieľom 

zamerať sa na riešenie podvýživy v záujme 

splnenia cieľov programu 2030, ako aj 

cieľa trvalo udržateľného rozvoja č. 2 na 

odstránenie hladu; naliehavo žiada 

medzinárodné spoločenstvo, EÚ a 

rozvojové krajiny, aby upustili od 

navrhovania stratégií v oblasti výživy len 

na základe príjmu kalórií a predpisovania 

liekov (ako napríklad výživových 

tabletiek), a namiesto toho riešili hlavné 

príčiny hladu a podvýživy; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje prepojenie medzi 

poľnohospodárstvom, stravovaním a 

zdravím; 

Or. en 

 

 


