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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

3.10.2016 B8-1042/3 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες 

ελευθέρων συναλλαγών, οι οποίες 

υπονομεύουν την κυριαρχία των χωρών, 

περιλαμβανομένης της επισιτιστικής 

κυριαρχίας, και αποκλείουν τους ντόπιους 

γεωργούς από τις αγορές τους, έχουν 

συντελέσει στην ανισότητα και στη 

φτώχεια· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

3.10.2016 B8-1042/4 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καταπολέμηση της δυσθρεψίας απαιτεί την 

ανάπτυξη μιας αειφόρου γεωργικής 

πολιτικής που να ευνοεί τη διαφοροποίηση 

των καλλιεργειών, με στόχο τον εφοδιασμό 

με θρεπτικές τροφές και τη διαφοροποίηση 

των ειδών διατροφής· λαμβάνοντας, προς 

τούτο, υπόψη ότι ο έλεγχος, η ιδιοκτησία 

και η οικονομική προσιτότητα των σπόρων 

είναι ουσιώδεις παράγοντες για την 

ανθεκτικότητα των γεωργών μικρών 

εκμεταλλεύσεων και οικογενειακών 

εκμεταλλεύσεων σε ό,τι αφορά την 

επισιτιστική ασφάλεια· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καταπολέμηση της δυσθρεψίας απαιτεί την 

ανάπτυξη μιας αειφόρου γεωργικής 

πολιτικής που να ευνοεί τη διαφοροποίηση 

των καλλιεργειών, με στόχο τον εφοδιασμό 

με θρεπτικές τροφές και τη διαφοροποίηση 

των ειδών διατροφής· λαμβάνοντας, προς 

τούτο, υπόψη ότι ο δημόσιος έλεγχος, η 

ιδιοκτησία και η οικονομική προσιτότητα 

των σπόρων είναι ουσιώδεις παράγοντες 

για την ανθεκτικότητα των γεωργών 

μικρών εκμεταλλεύσεων και 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε ό,τι 

αφορά την επισιτιστική ασφάλεια· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. επισημαίνει ότι η μεγιστοποίηση των 

κερδών είναι ασύμβατη προς την 

καταπολέμηση της πείνας με στόχο την 

εξάλειψή της, και διαβεβαιώνει ότι η 

κατάχρηση της θέσεως ισχύος στην 

αγορά και της αυταρχικής διαμόρφωσης 

των τιμών, η κατάληψη γαιών, οι 

δυσμενείς συνθήκες εργασίας και η 

χρήση παρασιτοκτόνων είναι ασύμβατες 

με την κατοχύρωση και την τήρηση του 

δικαιώματος στην τροφή και τη 

διατροφή·  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1β. καταδικάζει την επιβολή 

απαρχαιωμένων γεωργικών πολιτικών 

στην υπηρεσία των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, σε βάρος των 

μικροκαλλιεργητών και των 

πληθυσμιακών εκείνων ομάδων που 

πλήττονται περισσότερο από την πείνα 

και τη δυσθρεψία· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεριμνήσουν για τη συνοχή των 

αναπτυξιακών πολιτικών στις 

δραστηριότητές τους και, συνεπώς, να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις που έχουν στην 

παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια οι 

πολιτικές τους για το εμπόριο, τη γεωργία, 

την ενέργεια κ.λπ.· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να μεριμνήσουν για τη συνοχή των 

αναπτυξιακών πολιτικών στις 

δραστηριότητές τους και, συνεπώς, να 

εξετάσουν τις επιπτώσεις που έχουν στην 

παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια οι 

πολιτικές τους για το εμπόριο, τη γεωργία, 

την ενέργεια κ.λπ.· καταδικάζει, στο 

πλαίσιο αυτό, τις συμφωνίες ελευθέρων 

συναλλαγών, οι οποίες υπονομεύουν την 

κυριαρχία των χωρών, περιλαμβανομένης 

της επισιτιστικής κυριαρχίας, και 

αποκλείουν τους ντόπιους γεωργούς από 

τις αγορές τους· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  6α. αποδοκιμάζει έντονα την αρπαγή γης 

από ξένους επενδυτές, η οποία πλήττει 

ντόπιους γεωργούς μικρής κλίμακας και 

συντελεί στην τοπική, περιφερειακή και 

εθνική επισιτιστική ανασφάλεια και 

φτώχεια· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23α. τονίζει ότι θα πρέπει να 

διασφαλισθεί ο θηλασμός, καθώς 

αποτελεί τη φυσικότερη και καλύτερη 

πηγή τροφής για τα νεογνά και τα μικρά 

παιδιά, μέσω μιας πραγματικής στήριξης 

προς τις γυναίκες, διασφαλίζοντας υψηλά 

επίπεδα διατροφής και καλές συνθήκες 

εργασίας και προβλέποντας δίκτυα 

κοινωνικής και οικογενειακής στήριξης, 

καθώς και το δικαίωμα σε άδεια 

μητρότητας μετ’ αποδοχών· 

Or. en 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

3.10.2016 B8-1042/10 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης 

όλων των πολιτικών της ΕΕ με την αρχή 

της συνοχής των πολιτικών για την 

ανάπτυξη· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

σέβονται η εμπορική και η αναπτυξιακή 

πολιτική της ΕΕ τα πολιτικά και 

οικονομικά περιθώρια άσκησης πολιτικής 

των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε οι 

χώρες αυτές να θεσπίσουν τις αναγκαίες 

πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας των λαών 

τους, περιλαμβανομένης της επισιτιστικής 

κυριαρχίας· 

27. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης 

όλων των πολιτικών της ΕΕ με την αρχή 

της συνοχής των πολιτικών για την 

ανάπτυξη· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

σέβονται η εμπορική και η αναπτυξιακή 

πολιτική της ΕΕ τα πολιτικά και 

οικονομικά περιθώρια άσκησης πολιτικής 

των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε οι 

χώρες αυτές να θεσπίσουν τις αναγκαίες 

πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας των λαών 

τους, περιλαμβανομένης της επισιτιστικής 

κυριαρχίας, με σεβασμό προς το δικαίωμα 

των ντόπιων παραγωγών τροφίμων να 

έχουν τον έλεγχο επί της γης, των σπόρων 

και του νερού τους και απορρίπτοντας 

την ιδιωτικοποίηση των φυσικών πόρων· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30α. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

να μη στηρίξουν την ιδιωτικοποίηση των 

σπόρων μέσω των ρητρών περί 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 

των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 

σχέσης ή εμπορίου με αναπτυσσόμενες 

χώρες· τονίζει τη σημασία της 

συνεργασίας με τους γεωργούς για 

οικονομικά προσιτές, προσαρμοσμένες 

στις τοπικές συνθήκες και βελτιωμένες 

ποικιλίες καλλιεργειών, και της 

δημιουργίας μιας ανθεκτικής, εγχώριου 

ελέγχου και προσαρμοσμένης στις 

ανάγκες παραγωγικής ικανότητας, η 

οποία να μπορεί να αυτοσυντηρείται και 

να μην εξαρτάται από τη χρηματοδότηση 

δωρητών για την επιβίωσή της· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30β. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της 

να μη στηρίξουν τις καλλιέργειες ΓΤΟ 

κατά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών 

τους για τη διατροφή και την επισιτιστική 

ασφάλεια στον κόσμο· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Τροπολογία  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 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-1042/2016 

Linda McAvan 

εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης 

Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εμμένει στην ανάγκη υιοθέτησης μιας 

ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την 

πρόκληση του υποσιτισμού, που απαιτεί 

την ανάληψη δράσης σε ευρύ φάσμα 

οικονομικών και κοινωνικών τομέων· 

τονίζει, συνεπώς, τη σημασία των 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ περισσότερων 

ενδιαφερομένων μερών και τον ουσιώδη 

ρόλο του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη 

βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας 

και της κλιμάκωσης των ειδικών 

παρεμβάσεων στον τομέα της διατροφής, 

ιδίως δε με την ανάληψη καινοτόμων 

δραστηριοτήτων και την 

πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα 

της βιώσιμης γεωργίας, καθώς και με τη 

βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών 

και περιβαλλοντικών πρακτικών στα 

γεωργικά συστήματα και τα συστήματα 

τροφίμων· 

32. εμμένει στην ανάγκη υιοθέτησης μιας 

ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την 

πρόκληση του υποσιτισμού, που απαιτεί 

την ανάληψη δράσης σε ευρύ φάσμα 

οικονομικών και κοινωνικών τομέων· 

τονίζει, συνεπώς, τη σημασία των 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ περισσότερων 

ενδιαφερομένων μερών και της βελτίωσης 

των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών πρακτικών στα γεωργικά 

συστήματα και τα συστήματα τροφίμων· 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Τροπολογία  14 
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Επόμενα βήματα για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  33α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να προωθήσουν μέτρα και 

πολιτικές για τη διατροφή και την 

επισιτιστική ασφάλεια, τα οποία: 

 - να διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα 

δημοσίων επενδύσεων ώστε να 

επιτευχθούν λύσεις διαρκείς, βιώσιμες και 

συμμετοχικές· 

 - να αποτρέπουν μέτρα που θα οδηγούσαν 

σε παρεμπόδιση της πρόσβασης σε 

επαρκή διατροφή και τροφή, ιδίως δε 

μέτρα που θα εμπόδιζαν την πρόσβαση 

του πληθυσμού και τη χρήση πόρων και 

εισερχομένων που διασφαλίζουν την 

επιβίωσή του· 

 - να αποφεύγουν τους απλοϊκούς 

ορισμούς της διατροφικής διάστασης της 

παραγωγής τροφίμων που δεν λαμβάνουν 

υπόψη ότι η επισιτιστική και διατροφική 

ασφάλεια σημαίνει τη (διαρκή) 

δυνατότητα εφαρμογής ενός 

διαφοροποιημένου και θρεπτικού 

διαιτολογίου από άποψη ποιότητας, 

ποσότητας και ποικιλίας, και δεν 

περιορίζεται απλώς στην πρόσληψη 
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θερμίδων· 

 - να προστατεύουν και προάγουν την 

πρόσβαση μικροκαλλιεργητών και 

περιθωριοποιημένων ομάδων σε σπόρους 

και εισερχόμενα, και να προάγουν και να 

προστατεύουν την ανταλλαγή σπόρων και 

τα δημόσια δικαιώματα κυριότητας επ’ 

αυτών και τις παραδοσιακές και βιώσιμες 

μεθόδους που κατοχυρώνουν το 

ανθρώπινο δικαίωμα σε επαρκή τροφή 

και διατροφή· 

 - να ενθαρρύνουν την έμφαση στην 

καλλιέργεια ειδών διατροφής με υψηλή 

θρεπτική αξία, καθώς και στις 

αυτόχθονες καλλιέργειες και τα 

αυτόχθονα είδη, και όχι σε καλλιέργειες 

παραγόμενες σε μεγάλες ποσότητες και 

με υψηλή θερμιδική αξία σε βάρος του 

θρεπτικού περιεχομένου (καλαμπόκι, 

ζάχαρη) που μπορούν να προκαλέσουν 

διατροφικές ανεπάρκειες θρεπτικών 

συστατικών· 

 - να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 

διαφοροποιημένου διαιτολογίου, το οποίο 

θα πρέπει να είναι υγιεινό και συμβατό με 

τις πολιτιστικές αξίες, και να καθιστά 

δυνατή την πρόσληψη τροφής βιολογικά 

χρησιμοποιούμενης με τον τρόπο που 

απαιτείται για την επίτευξη ευεξίας, 

λαμβανομένης υπόψη της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας η οποία εξυπηρετείται μέσω 

της πρόσβασης στις βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες (μεταξύ άλλων υγεία, νερό και 

αποχέτευση, στέγη και κοινωνική 

ασφάλιση)· 

 - να διασφαλίζουν ότι τα τέσσερα βασικά 

στοιχεία του ανθρώπινου δικαιώματος 

στην τροφή και τη διατροφή, ήτοι η 

καταλληλόλητα, η διαθεσιμότητα, η 

προσβασιμότητα και η βιωσιμότητα, 

τηρούνται χωρίς να στηριζόμαστε σε 

στρατηγικές με αποκλειστικό στόχο την 

παραγωγή περισσότερης τροφής· 

 - να διασφαλίζουν ότι τα ποιοτικά 

τρόφιμα είναι οικονομικά προσιτά για 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

όλους τους ανθρώπους· 

 - να απορρίπτουν απόπειρες κάθε είδους 

«πατενταρίσματος» της ζωής, των φυτών 

και των ζώων, του γενετικού υλικού ή 

των βασικών βιολογικών διεργασιών, 

ιδίως σε ό,τι αφορά αυτόχθονες ποικιλίες 

και αυτόχθονα είδη· 

 - να διασφαλίζουν, μέσω δεσμευτικών 

πλαισίων, ότι γίνεται σεβαστό το 

δικαίωμα των γεωργών, αλιέων, 

κατοίκων δασών και ποιμενικών 

κοινοτήτων στη γη και στην προστασία, 

ώστε να είναι ασφαλισμένοι απέναντι 

στον κίνδυνο απώλειας των γαιών τους 

προς όφελος ιδιωτών επενδυτών· 

 - να διασφαλίζουν ότι οι προωθούμενες 

πολιτικές δεν χρησιμεύουν για την 

παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων σε άλλες χώρες, και ιδίως 

του ανθρώπινου δικαιώματος στην τροφή 

και τη διατροφή, και ότι η άσκηση αυτών 

των δικαιωμάτων δεν παρεμποδίζεται 

από μη κρατικούς φορείς· 

Or. en 

 

 


