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3.10.2016 B8-1042/3 

Ændringsforslag  3 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ca. der henviser til, at frihandelsaftaler, 

der har undergravet landes suverænitet, 

herunder fødevaresuveræniteten, og 

udelukket lokale landbrugere fra deres 

egne markeder, har bidraget til ulighed og 

fattigdom; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Ændringsforslag  4 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Betragtning M 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

M. der henviser til, at bekæmpelse af 

fejlernæring indebærer udviklingen af en 

bæredygtig landbrugspolitik, som sigter 

mod diversificering af afgrøder med 

henblik på at levere nærende fødevarer og 

diversificere kosten; der henviser til, at 

kontrol og ejerskab af samt prisen på frø er 

altafgørende for at sikre en robust 

fødevaresikkerhed for småbrug og 

familiebrug; 

M. der henviser til, at bekæmpelse af 

fejlernæring indebærer udviklingen af en 

bæredygtig landbrugspolitik, som sigter 

mod diversificering af afgrøder med 

henblik på at levere nærende fødevarer og 

diversificere kosten; der henviser til, at 

offentlig kontrol og ejerskab af samt prisen 

på frø er altafgørende for at sikre en robust 

fødevaresikkerhed for småbrug og 

familiebrug; 

Or. en 



 

AM\1105952DA.doc  PE589.631v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

3.10.2016 B8-1042/5 

Ændringsforslag  5 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. påpeger, at profitmaksimering er 

uforeneligt med bekæmpelse af sult med 

henblik på udryddelsen heraf, og 

bekræfter, at misbrug af markedsposition 

og prisdominans, arealanvendelse, dårlige 

arbejdsvilkår og pesticidafhængighed er 

uforeneligt med sikring af og respekt for 

retten til fødevarer og ernæring;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Ændringsforslag  6 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1b. fordømmer gennemførelsen af en 

tendentiøse landbrugspolitikker i store 

multinationale virksomheders tjeneste på 

bekostning af små landbrugere og de 

grupper af mennesker, der er hårdest 

ramt af sult og fejlernæring; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Ændringsforslag  7 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

og medlemsstaterne til at tage hensyn til 

udviklingsvenlig politikkohærens i deres 

aktiviteter og tilsvarende til at overveje 

konsekvenserne af deres politikker inden 

for handel, landbrug, energi mv. for den 

globale fødevaresikkerhed; 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen 

og medlemsstaterne til at tage hensyn til 

udviklingsvenlig politikkohærens i deres 

aktiviteter og tilsvarende til at overveje 

konsekvenserne af deres politikker inden 

for handel, landbrug, energi mv. for den 

globale fødevaresikkerhed; fordømmer i 

denne forbindelse frihandelsaftaler, der 

har undergravet landes suverænitet, 

herunder fødevaresuveræniteten, og 

udelukket lokale landbrugere fra deres 

egne markeder; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Ændringsforslag  8 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. beklager dybt den land grabbing, som 

udøves af udenlandske investorer, og som 

rammer små landbrugere og bidrager til 

lokal, regional og national 

fødevareusikkerhed og fattigdom; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Ændringsforslag  9 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23a. understreger, at amning, som er den 

mest naturlige og bedste fødevarekilde for 

nyfødte og småbørn, bør garanteres 

gennem reel støtte til kvinder ved at sikre 

sunde ernæringstilstande og gode 

arbejdsbetingelser og sørge for sociale og 

familiemæssige netværk samt retten til 

barselsorlov med løn; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Ændringsforslag  10 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger behovet for, at alle EU's 

politikker er i overensstemmelse med 

princippet om udviklingsvenlig 

politikkohærens; opfordrer derfor til, at 

EU's handels- og udviklingspolitik 

respekterer udviklingslandenes politiske og 

økonomiske råderum, således at de kan 

etablere de nødvendige politikker for 

fremme af en bæredygtig udvikling og 

værdighed for deres folk, herunder 

fødevaresuverænitet; 

27. understreger behovet for, at alle EU's 

politikker er i overensstemmelse med 

princippet om udviklingsvenlig 

politikkohærens; opfordrer derfor til, at 

EU's handels- og udviklingspolitik 

respekterer udviklingslandenes politiske og 

økonomiske råderum, således at de kan 

etablere de nødvendige politikker for 

fremme af en bæredygtig udvikling og 

værdighed for deres folk, herunder 

fødevaresuverænitet, og samtidig 

respekterer lokale fødevareproducenters 

ret til at have kontrol med deres jord, frø 

og vand og afviser privatisering af 

naturressourcer; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Ændringsforslag  11 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30a. opfordrer EU og dets medlemsstater 

til ikke at støtte privatiseringen af frø 

gennem klausuler om intellektuel 

ejendomsret i økonomiske partnerskabs- 

eller handelsaftaler med udviklingslande; 

understreger, at det er vigtigt at 

samarbejde med landbrugere om 

økonomisk overkommelige, lokalt 

tilpassede og forbedrede afgrødesorter og 

at etablere en modstandsdygtig og 

reaktionsdygtig nationalt ejet 

frøproduktionskapacitet, der kan være 

selvforsynende og ikke afhængig af 

donorfinansiering for at overleve; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Ændringsforslag  12 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  30b. opfordrer EU og dets medlemsstater 

til ikke at støtte GMO-afgrøder, når de 

opfylder deres forpligtelser i forbindelse 

med ernæring og fødevaresikkerhed i 

verden; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Ændringsforslag  13 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. insisterer på, at det er nødvendigt med 

en holistisk tilgang til 

underernæringsudfordringen, som kræver 

en indsats inden for en lang række 

økonomiske og sociale sektorer; 

understreger derfor betydningen af 

partnerskaber mellem flere forskellige 

interessenter og den afgørende rolle, som 

den private sektor spiller for forbedring af 

fødevaresikkerheden og udbygning af 

ernæringsspecifikke foranstaltninger, 

navnlig gennem innovation og investering 

i bæredygtigt landbrug og forbedring af 
den sociale, økonomiske og miljømæssige 

praksis inden for landbrug og i 

fødevaresystemerne; 

32. insisterer på, at det er nødvendigt med 

en holistisk tilgang til 

underernæringsudfordringen, som kræver 

en indsats inden for en lang række 

økonomiske og sociale sektorer; 

understreger derfor betydningen af 

partnerskaber og af at forbedre den sociale, 

økonomiske og miljømæssige praksis 

inden for landbrug og i 

fødevaresystemerne; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Ændringsforslag  14 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1042/2016 

Linda McAvan 

for Udviklingsudvalget 

De næste skridt til opnåelse af de globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og 

EU's forpligtelser 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  33a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

fremme foranstaltninger og politikker på 

ernærings- og 

fødevaresikkerhedsområdet, der: 

 – sikrer tilstrækkelige offentlige 

investeringer for at garantere varige, 

bæredygtige og inkluderende løsninger 

 – forhindrer foranstaltninger, som vil 

resultere i, at adgangen til tilstrækkelig 

ernæring og tilstrækkelige fødevarer 

bliver hindret, og navnlig 

foranstaltninger, som vil hindre 

menneskers adgang til og brug af 

ressourcer og input, der garanterer deres 

overlevelse 

 – undgår en for forsimplet definition af 

ernæringsdimensionen i 

fødevareproduktion, hvor der ses bort fra, 

at fødevaresikkerhed og ernæring vil sige 

(varig) adgang til en varieret og sund kost 

med hensyn til kvalitet, mængde og 

variation, og ikke bare er begrænset til 

indtag af kalorier 

 – beskytter og fremmer adgang til såsæd 
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og landbrugsinput for mindre 

landbrugere og marginaliserede grupper 

og fremmer og beskytter udvekslingen af 

såsæd og offentligt ejerskab hertil og af 

bæredygtige traditionelle teknikker, som 

garanterer opfyldelse af menneskeretten 

til passende fødevarer og ernæring 

 – tilskynder til et fokus på at dyrke 

fødevarer med en høj ernæringsmæssig 

værdi og hjemmehørende afgrøder frem 

for afgrøder, som produceres i store 

mængder og har et højt indhold af 

kalorier, men en lav ernæringsmæssig 

værdi (majs, sukker), og som kan 

forårsage mangel på næringsstoffer 

 -  sikrer adgang til en varieret kost, som 

bør være sund og i overensstemmelse med 

kulturelle værdier og sund, og som bør 

sikre, at fødeindtaget kan indgå i de 

biologiske processer på en sådan måde, at 

der opnås velvære, idet der tages hensyn 

til den menneskelige værdighed, som 

opstår gennem adgangen til 

grundlæggende offentlige tjenesteydelser 

(herunder sundhedspleje, vand og sanitet, 

bolig og social sikring) 

 - sikrer, at de fire centrale elementer i 

menneskerettigheden til fødevarer og 

ernæring, nemlig formålstjenlighed, 

disponibilitet, tilgængelighed og 

bæredygtighed, foreligger, men at 

strategierne ikke udelukkende er baseret 

på at producere større mængder af 

fødevarer 

 - sikrer, at fødevarer af høj kvalitet er 

økonomisk overkommelige for alle 

mennesker 

 - afviser enhver form for forsøg på at tage 

patent på livsformer, planter og dyr, 

genetisk materiale eller væsentlige 

biologiske processer, især når indfødte 

stammer eller hjemmehørende art er 

involveret 

 - gennem forpligtelsesrammerne sikrer, at 

landbrugere, fiskere og indbyggere i 
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skovområder, og kvægnomadesamfund 

kan udøve deres ret til jord og beskyttelse, 

og at de er beskyttet mod risikoen for at 

miste jord til private investorer; 

 - sikrer både, at de politikker, som 

fremmes, ikke anvendes til at krænke 

menneskerettighederne i andre lande, 

særlig menneskeretten til føde og 

ernæring, og at ikkestatslige aktører ikke 

hindrer udøvelsen af disse rettigheder; 

Or. en 

 

 


