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BG Единство в многообразието BG 

3.10.2016 B8-1042/3 

Изменение  3 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ва. като има предвид, че 

споразуменията за свободна търговия, 

които подкопават суверенитета на 

държавите, в т.ч. продоволствената 

независимост, и изключват 

местните земеделски производители 

от собствените им пазари, 

допринасят за неравенството и 

бедността; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

3.10.2016 B8-1042/4 

Изменение  4 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

M. като има предвид, че борбата с 

недохранването изисква разработване на 

устойчива селскостопанска политика, 

която благоприятства диверсификацията 

на културите, с оглед предоставяне на 

питателна храна и разнообразяване на 

хранителния режим; като има предвид, 

че за тази цел контролът, 

собствеността и достъпността на 

семената са от съществено значение за 

устойчивостта на продоволствената 

сигурност на дребните земеделски 

стопани и семейните стопанства; 

M. като има предвид, че борбата с 

недохранването изисква разработване на 

устойчива селскостопанска политика, 

която благоприятства диверсификацията 

на културите, с оглед предоставяне на 

питателна храна и разнообразяване на 

хранителния режим; като има предвид, 

че за тази цел публичният контрол, 

собствеността и достъпността на 

семената са от съществено значение за 

устойчивостта на продоволствената 

сигурност на дребните земеделски 

стопани и семейните стопанства; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Изменение  5 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. подчертава, че постигането на 

възможно най-големи печалби е 

несъвместимо с борбата с глада с 

оглед на премахването му, и заявява, 

че злоупотребата с пазарна мощ и 

господстващо положение в 

ценообразуването, завземането на 

земя, лошите условия на труд и 

зависимостта от пестициди са 

несъвместими с гарантирането и 

зачитането на правото на храна и 

изхранване;   

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Изменение  6 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. осъжда налагането на изкривени 

селскостопански политики, 

обслужващи многонационалните 

дружества в ущърб на дребните 

земеделски производители и групите 

от хора, които са най-засегнати от 

глад и недохранване; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Изменение  7 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да обърнат внимание 

на съгласуваността на политиките в 

интерес на развитието в своите 

дейности и съответно да разгледат 

последиците от политиките си в 

областта на търговията, селското 

стопанство, енергетиката и т.н. за 

световната продоволствена сигурност; 

6. настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да обърнат внимание 

на съгласуваността на политиките в 

интерес на развитието в своите 

дейности и съответно да разгледат 

последиците от политиките си в 

областта на търговията, селското 

стопанство, енергетиката и т.н. за 

световната продоволствена сигурност; 

осъжда, във връзка с това, 

споразуменията за свободна търговия, 

които подкопават суверенитета на 

държавите, в т.ч. продоволствената 

независимост, и изключват 

местните земеделски производители 

от собствените им пазари; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

3.10.2016 B8-1042/8 

Изменение  8 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. изразява дълбоко съжаление 

относно заграбването на земя от 

страна на чуждестранни 

инвеститори, което нанася удар по 

дребните местни земеделски 

производители и допринася за 

местната, регионалната и 

националната продоволствена 

несигурност и бедност; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Изменение  9 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a. подчертава, че кърменето, като 

най-естествен и най-добър източник 

на храна за новородените бебета и 

малките деца, следва да бъде 

гарантирано чрез действителна 

подкрепа за жените, като се 

осигуряват добро равнище на хранене 

и добри условия на труд и се 

предоставят социални и семейни 

мрежи за подкрепа, както и правото 

на платен отпуск по майчинство;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Изменение  10 

Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Палома Лопес 

Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина 

Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че е необходимо всички 

политики на ЕС да бъдат приведени в 

съответствие с принципа за 

съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието; поради това призовава 

политиката на ЕС в областта на 

търговията и развитието да зачита 

политическото пространство и 

пространството за икономически 

политики на развиващите се страни, за 

да могат те да определят необходимите 

политики за насърчаване на 

устойчивото развитие и достойнството 

на своите народи, включително 

продоволствена независимост; 

27. подчертава, че е необходимо всички 

политики на ЕС да бъдат приведени в 

съответствие с принципа за 

съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието; поради това призовава 

политиката на ЕС в областта на 

търговията и развитието да зачита 

политическото пространство и 

пространството за икономически 

политики на развиващите се страни, за 

да могат те да определят необходимите 

политики за насърчаване на 

устойчивото развитие и достойнството 

на своите народи, включително 

продоволствена независимост, при 

спазване правото на местните 

производители на храни да имат 

контрол над своята земя, вода и 

семена и чрез отхвърляне на 

приватизирането на природните 

ресурси; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Изменение  11 

Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Палома Лопес 

Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина 

Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30a. призовава ЕС и държавите 

членки да не подкрепят 

приватизацията на семена чрез 

клаузи във връзка с правото на 

интелектуална собственост в 

споразуменията за икономическо 

партньорство или търговия с 

развиващите се страни; подчертава 

значението на сътрудничеството със 

земеделските производители за 

финансово достъпни, приспособени 

към местните условия и подобрени 

сортове култури и установяването на 

устойчив и отговарящ на 

потребностите национален 

капацитет за производство на 

семена, който може да се 

самоподдържа и не разчита на 

финансиране от донори за своето 

оцеляване; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Изменение  12 

Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара Спинели, Палома Лопес 

Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина 

Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30б. призовава ЕС и държавите 

членки да не оказват подкрепа за 

генетично модифицирани култури, 

когато изпълняват ангажиментите 

си във връзка с изхранването и 

продоволствената сигурност по 

света;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Изменение  13 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. настоява на необходимостта да се 

възприеме цялостен подход към 

предизвикателството на 

недохранването, което изисква действия 

в широк кръг от икономически и 

социални сектори; поради това 

подчертава значението на 

многостранните партньорства и 

съществената роля на частния 

сектор за подобряване на 

продоволствената сигурност и по-

широко прилагане на целенасочени 

интервенции в областта на 

изхранването, най-вече чрез иновации 

и инвестиции в устойчиво селско 

стопанство, и подобряване на 

социалните, икономическите и 

екологичните практики в селското 

стопанство и хранителните системи; 

32. настоява на необходимостта да се 

възприеме цялостен подход към 

предизвикателството на 

недохранването, което изисква действия 

в широк кръг от икономически и 

социални сектори; поради това 

подчертава значението на 

многостранните партньорства и 

подобряването на социалните, 

икономическите и екологичните 

практики в селското стопанство и 

хранителните системи; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Изменение  14 

Жуан Ферейра, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа, Барбара 

Спинели, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Шабиер Бенито Силуага, Таня 

Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Хосу Хуаристи 

Абаунс, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 

Линда Макаван 

от името на комисията по развитие 

Следващите стъпки за постигане на глобалните цели и ангажиментите на ЕС в областта 

на изхранването и продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  33a. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

насърчават мерки и политики за 

изхранване и продоволствена 

сигурност, които: 

 – осигуряват подходящо равнище на 

публични инвестиции, така че да се 

гарантират трайни, устойчиви и 

приобщаващи решения; 

 – предотвратяват мерки, чиято 

последица би било 

възпрепятстването на достъпа до 

подходящо изхранване и храна, по-

специално мерки, които биха могли да 

възпрепятстват достъпа на хората 

до гарантиращи тяхното оцеляване 

ресурси и суровини и използването им; 

 – избягват определянето на 

хранителния аспект на 

производството на храни с опростени 

термини без отчитане на факта, че 

продоволствената сигурност и 

изхранването означават (постоянен) 

достъп до разнообразна и 

здравословна диета по отношение на 

качеството, количеството и 
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разнообразието, и не се ограничават 

само до приема на калории, 

 –  опазват и насърчават достъпа до 

семена и селскостопански суровини за 

дребните земеделски производители и 

маргинализираните групи и 

насърчават и опазват обмена на 

семена и тяхната публична 

собственост, както и устойчивите 

традиционни техники, които 

гарантират правото на човека на 

подходяща храна и изхранване, 

 – насърчават съсредоточаване на 

вниманието върху култивирането на 

храни с високо съдържание на 

хранителни вещества, а така също и 

на местни култури и видове, вместо 

върху култури, произвеждани в 

изобилие, които имат високо 

калорийно вместо хранително 

съдържание (царевица, захар), и 

които биха могли да причинят 

недостиг на хранителни вещества в 

хранителния режим, 

 – осигуряват достъп до разнообразна 

диета, която следва да бъде 

здравословна и съобразена с 

културните ценности и следва да 

осигурява биологично усвояване на 

храните, подходящо за постигането 

на благосъстояние, като се отчита 

човешкото достойнство, за което 

служи достъпът до основни публични 

услуги (включително здравеопазване, 

водоснабдяване и канализация, 

жилищно настаняване и социална 

сигурност), 

 – гарантират, че се реализират 

четирите главни елемента от 

правото на човека на храна и 

изхранване, а именно годност за 

употреба, наличност, финансова 

достъпност и трайност, без 

стратегиите да се основават 

единствено на производството на 

повече храна, 
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 – гарантират, че качествената храна 

е финансово достъпна за всички хора, 

 – отхвърлят всякакви опити за 

патентоване на живи организми, на 

растения и животни, на генетичен 

материал или основни биологични 

процеси, особено когато са засегнати 

местни породи и видове, 

 – гарантират, посредством рамки от 

ангажименти, че земеделските 

производители, рибарите, жителите 

на горските местности и 

пастирските общности могат да се 

ползват от правото си на земя и 

защита и че са предпазени от риска 

от загуба на земя поради частни 

инвеститори, 

 – гарантират, че насърчаваните 

политики не служат за нарушаване 

на правата на човека в други държави, 

и в частност правото на човека на 

храна и изхранване, и че 

недържавните участници не пречат 

на упражняването на тези права; 

Or. en 

 

 


