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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

3.10.2016 B8-1042/3 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  C a. arvestades, et vabakaubanduslepped, 

mis on kahjustanud riikide sõltumatust, 

sh sõltumatust toiduainetega 

varustamisel, ning jätnud kohalikud 

põllumajandustootjad välja omaenda 

turgudelt, on aidanud kaasa vaesuse ja 

ebavõrdsuse süvenemisele; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus M 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

M. arvestades, et alatoitlusega võitlemine 

hõlmab säästva põllumajanduspoliitika 

väljatöötamist, mis seab esikohale 

põllukultuuride mitmekesistamise, 

eesmärgiga saada toiteväärtuslikku toitu ja 

mitmekesistada toitumisharjumusi; 

arvestades, et seetõttu on kontroll seemnete 

üle, nende omandiõigus ja taskukohasus 

põllumajanduslike pereettevõtete ja 

väiketootjate toiduga kindlustatuse 

vastupidavuse seisukohalt otsustava 

tähtsusega; 

M. arvestades, et alatoitlusega võitlemine 

hõlmab säästva põllumajanduspoliitika 

väljatöötamist, mis seab esikohale 

põllukultuuride mitmekesistamise, 

eesmärgiga saada toiteväärtuslikku toitu ja 

mitmekesistada toitumisharjumusi; 

arvestades, et seetõttu on avalik kontroll 

seemnete üle, nende omandiõigus ja 

taskukohasus põllumajanduslike 

pereettevõtete ja väiketootjate toiduga 

kindlustatuse vastupidavuse seisukohalt 

otsustava tähtsusega; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

kasumite maksimeerimine ei ole 

kooskõlas eesmärgiga võidelda vaesusega, 

et see likvideerida, ning kinnitab, et 

turuvõimu ja hinnakujunduse valitseva 

seisundi kuritarvitamine, maa 

ebaseaduslik hõivamine, viletsad 

töötingimused ja sõltuvus pestitsiididest ei 

ole kooskõlas eesmärgiga tagada ja 

järgida õigust toidule ja toitumisele;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. mõistab hukka hargmaiste ettevõtete 

suunas kaldu oleva 

põllumajanduspoliitika kehtestamise, mis 

toimub väikepõllumajandustootjate ning 

näljast ja alatoitumusest kõige enam 

kahjustatud inimrühmade arvelt; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid pööraksid oma tegevuses 

tähelepanu poliitikavaldkondade 

arengusidususele ning vaataksid sellest 

tulenevalt läbi oma kaubandus-, 

põllumajandus-, energia- jt poliitikate mõju 

ülemaailmsele toiduga kindlustatusele; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid pööraksid oma tegevuses 

tähelepanu poliitikavaldkondade 

arengusidususele ning vaataksid sellest 

tulenevalt läbi oma kaubandus-, 

põllumajandus-, energia- jt poliitikate mõju 

ülemaailmsele toiduga kindlustatusele; 

mõistab seoses sellega hukka 

vabakaubanduslepped, mis on 

kahjustanud riikide sõltumatust, sh 

sõltumatust toiduainetega varustamisel, 

ning jätnud kohalikud 

põllumajandustootjad välja omaenda 

turgudelt; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  6 a. mõistab hukka maade hõivamise 

välisinvestorite poolt, mis kahjustab 

kohalikke väikepõllumajandustootjaid 

ning suurendab kohalikku, piirkondlikku 

ja riiklikku toiduga kindlustamatust ja 

vaesust; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 a. rõhutab, et rinnaga toitmine kui 

kõige loomulikum ja parim imikute ja 

väikelaste toitmise viis tuleks tagada 

tõelise toetusega naistele, kindlustades 

neile korraliku toitumise ja head 

töötingimused ning pakkudes sotsiaalseid 

ja perede tugivõrgustikke, samuti õigust 

tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkusele; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et kõik ELi 

poliitikavaldkonnad peavad olema 

kooskõlas arengusidususe põhimõttega; 

nõuab seepärast, et ELi kaubandus- ja 

arengupoliitika respekteeriks arenguriikide 

poliitilist ja majanduspoliitilist ruumi, 

võimaldamaks neil kehtestada vajalikud 

poliitikameetmed, et edendada säästvat 

arengut ja oma rahva inimväärikust, sh 

sõltumatust toiduainetega varustamisel; 

27. rõhutab, et kõik ELi 

poliitikavaldkonnad peavad olema 

kooskõlas arengusidususe põhimõttega; 

nõuab seepärast, et ELi kaubandus- ja 

arengupoliitika respekteeriks arenguriikide 

poliitilist ja majanduspoliitilist ruumi, 

võimaldamaks neil kehtestada vajalikud 

poliitikameetmed, et edendada säästvat 

arengut ja oma rahva inimväärikust, sh 

sõltumatust toiduainetega varustamisel, 

austades kohalike toiduainetetootjate 

õigust omada kontrolli oma maa, 

seemnete ja veevarude üle, ning taunides 

loodusressursside erastamist; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 a. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid ei 

toetaks seemnete privatiseerimist 

arenguriikidega sõlmitavates 

majanduspartnerlus- või 

kaubanduslepingutes sisalduvate 

intellektuaalomandi õiguste klauslite abil; 

rõhutab, kui oluline on teha 

põllumajandustootjatega koostööd 

taskukohaste, kohalikele tingimustele 

kohandatud ja täiustatud põllukultuuride 

valdkonnas ning rajada vastupidav ja 

paindlik kodumaine 

seemnetootmisvõimekus, mis suudab olla 

jätkusuutlik ja mille olemasolu ei sõltu 

välisrahastusest; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  30 b. nõuab, et täites oma kohustusi 

toitumise ja toiduga kindlustatuse 

tagamiseks maailmas ei toetaks EL ja 

selle liikmesriigid geneetiliselt muundatud 

põllukultuure; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. rõhutab vajadust kasutada terviklikku 

lähenemisviisi vaegtoitumuse probleemi 

lahendamiseks, mis nõuab meetmete 

võtmist paljudes eri majandus- ja 

sotsiaalvaldkondades; rõhutab seetõttu 

mitmeid sidusrühmi hõlmavate partnerluste 

tähtsust ja erasektori olulist rolli toiduga 

kindlustatuse parandamisel ja otseselt 

toitumisalaste meetmete laiendamisel, 

eelkõige innovatsiooni abil ja 

investeerides säästvasse põllumajandusse, 

ning parandades majanduslikke, 

sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tavasid 

põllumajandus- ja toidusüsteemides; 

32. rõhutab vajadust kasutada terviklikku 

lähenemisviisi vaegtoitumuse probleemi 

lahendamiseks, mis nõuab meetmete 

võtmist paljudes eri majandus- ja 

sotsiaalvaldkondades; rõhutab seetõttu 

mitmeid sidusrühmi hõlmavate partnerluste 

tähtsust ning majanduslike, sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste tavade parandamist 
põllumajandus- ja toidusüsteemides; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Muudatusettepanek  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 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016 

Linda McAvan 

arengukomisjoni nimel 

Edasised meetmed, mis aitavad täita ülemaailmseid eesmärke ja ELi kohustusi toitumise ja 

toiduga kindlustatuse tagamiseks maailmas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 33 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  33 a. nõuab tungivalt, et komisjon ja 

liikmesriigid edendaksid selliseid 

toitumise ja toiduga kindlustatuse 

meetmeid ja poliitikaid, mille abil: 

 – tagatakse avaliku sektori 

investeeringute piisav tase, et kindlustada 

kestvad, jätkusuutlikud ja kaasavad 

lahendused; 

 – hoitakse ära meetmed, mis takistaksid 

juurdepääsu piisavale toitumisele ja 

toidule, eelkõige meetmed, mis ei laseks 

elanikkonnal nende elumust tagavatele 

ressurssidele ja sisenditele ligi pääseda ja 

neid kasutada; 

 – välditakse toiduainete tootmise 

toitumusliku mõõtme lihtsustatud 

määratlust, mis eirab asjaolu, et toitumine 

ja toiduga kindlustatus tähendavad 

(pidevat) juurdepääsu mitmekesisele ja 

tervislikule toidule, mis poleks piisav mitte 

ainult kalorite koguse poolest, vaid ka 

kvaliteedi, kvantiteedi ja mitmekesisuse 

seisukohast; 

 – kindlustatakse ja edendatakse 

juurdepääsu seemnetele ja 
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põllumajanduslikele sisenditele 

väiketootjate ja tõrjutud rühmade jaoks, 

ning edendatakse ja kindlustatakse 

seemnete vahetamist ja nende riiklikku 

omandivormi ning säästvaid 

traditsioonilisi võtteid, mis tagavad 

inimõiguse piisavale toidule ja 

toitumisele; 

 – julgustatakse viljelema kõrge 

toiteväärtusega kohalikke sorte ja liike, 

mitte massiliselt toodetavaid 

põllukultuure, millel on kõrge 

kalorisisaldus, aga madal toiteväärtus 

(mais, suhkur) ja mis võivad põhjustada 

teatavate toitainete vaegust; 

 – tagatakse juurdepääs mitmekesisele 

toidule, mis oleks tervislik ja kooskõlas 

kultuuriliste väärtusega ja mis peaks 

võimaldama seda, et toit omastatakse 

bioloogiliselt nii, nagu on vajalik 

tervislikuks eluks, võttes arvesse 

inimväärikust, mis tagatakse 

juurdepääsuga põhilistele avalikele 

teenustele (sh tervishoid, vesi ja 

kanalisatsioon, eluase ja sotsiaalkaitse);  

 – tagatakse, et oleks täidetud neli 

põhitegurit seoses inimõigusega toidule ja 

toitumisele – otstarbekohasus, saadavus, 

kasutatavus ja kestlikkus –, ning ei 

rajataks oma strateegiaid lihtsalt 

eesmärgile toota rohkem toitu; 

 – tagatakse kvaliteetse toidu taskukohasus 

kõigile; 

 – loobutakse mis tahes katsetest 

patenteerida elusorganisme, taimi ja 

loomi, geneetilist materjali või olemuselt 

bioloogilisi meetodeid, eriti kui see 

puudutab kohalikke sorte ja liike; 

 – tagatakse võetavate 

kohustusteraamistike abil 

põllumajandustootjatele, kaluritele, 

metsapiirkonna elanikele ja 

karjakasvatuskogukondadele õigus maale 

ja kaitsele ning kaitstakse neid riski eest 

kaotada oma maa erainvestoritele; 
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 – tagatakse, et edendatav poliitika ei 

kahjustaks inimõigusi teistes riikides, 

eelkõige inimõigust toitumisele ja toidule, 

ning et valitsusvälised osalejad ei 

takistaks nimetatud õiguste kasutamist; 

Or. en 

 

 


