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3.10.2016 B8-1042/3 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  C a.  katsoo, että 

vapaakauppasopimukset, jotka ovat 

heikentäneet valtioiden suvereniteettiä, 

mukaan lukien 

elintarvikeomavaraisuutta, ja 

syrjäyttäneet paikalliset viljelijät omilta 

markkinoiltaan, ovat osaltaan lisänneet 

eriarvoisuutta ja köyhyyttä; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M.  toteaa, että aliravitsemuksen 

torjuminen edellyttää viljelyn 

monipuolistamista suosivan kestävän 

maatalouspolitiikan kehittämistä, jotta 

voidaan tuottaa ravitsevaa ruokaa ja 

monipuolistaa ruokavaliota; toteaa näin 

ollen, että siementen valvonta, 

omistaminen ja edullisuus ovat ratkaisevan 

tärkeitä pientilallisten ja perheviljelijöiden 

selviytymiskyvylle elintarviketurvan 

kannalta; 

M.  toteaa, että aliravitsemuksen 

torjuminen edellyttää viljelyn 

monipuolistamista suosivan kestävän 

maatalouspolitiikan kehittämistä, jotta 

voidaan tuottaa ravitsevaa ruokaa ja 

monipuolistaa ruokavaliota; toteaa näin 

ollen, että siementen julkinen valvonta, 

omistaminen ja edullisuus ovat ratkaisevan 

tärkeitä pientilallisten ja perheviljelijöiden 

selviytymiskyvylle elintarviketurvan 

kannalta; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a.  huomauttaa, ettei voittojen 

maksimointi sovi yhteen nälän 

poistamiseen tähtäävien torjuntatoimien 

kanssa, ja toteaa, etteivät markkina-

aseman väärinkäyttö ja hinnoittelun 

suhteen määräävän aseman väärinkäyttö, 

maan valtaus, huonot työolot ja 

riippuvuus kasvinsuojeluaineista ole 

sopusoinnussa sen kanssa, että taataan 

oikeus elintarvikkeisiin ja ravintoon ja 

toimitaan kunnioittaen tätä oikeutta;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

1 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 b.  tuomitsee sellaisen 

monikansallisia yrityksiä palvelevan 

vinoutuneen maatalouspolitiikan 

harjoittamisen, joka heikentää 

pientilallisten sekä nälästä ja 

aliravitsemuksesta eniten kärsivien 

ihmisten tilannetta; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6.  kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään toiminnassaan 

huomiota kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuteen ja tarkastelemaan 

vastaavasti kauppa-, maatalous-, energia- 

ym. poliitikkojensa vaikutuksia 

maailmanlaajuiseen elintarviketurvaan; 

6.  kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita kiinnittämään toiminnassaan 

huomiota kehityspolitiikan 

johdonmukaisuuteen ja tarkastelemaan 

vastaavasti kauppa-, maatalous-, energia- 

ym. poliitikkojensa vaikutuksia 

maailmanlaajuiseen elintarviketurvaan; 

tuomitsee tässä yhteydessä 

vapaakauppasopimukset, jotka ovat 

heikentäneet valtioiden suvereniteettiä, 

mukaan lukien 

elintarvikeomavaraisuutta, ja 

syrjäyttäneet paikalliset viljelijät omilta 

markkinoiltaan; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

3.10.2016 B8-1042/8 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  6 a.  pitää erittäin valitettavana 

ulkomaisten investoijien harjoittamaa 

maananastusta, joka kohdistuu 

pientilallisiin ja heikentää paikallista, 

alueellista ja kansallista elintarviketurvaa 

ja lisää köyhyyttä; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 a.  korostaa, että imettäminen, joka 

on kaikkien luonnollisin ja paras 

ravinnonlähde vastasyntyneille vauvoille 

ja pienille lapsille, olisi taattava tukemalla 

aidosti naisia niin, että varmistetaan hyvä 

ravitsemustaso ja hyvät työolot sekä 

tarjoamalla sosiaalisia ja 

perhetukiverkostoja sekä oikeus 

palkalliseen äitiyslomaan; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27.  korostaa, että kaikkien EU:n 

toimintapolitiikkojen olisi oltava 

kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 

periaatteen mukaisia; korostaa, että EU:n 

kauppa- ja kehityspolitiikoissa on jätettävä 

kehitysmaille poliittista ja taloudellista 

toimintavaraa, jotta ne voivat ottaa 

käyttöön tarvittavat toimet kestävän 

kehityksen ja kansalaistensa ihmisarvoisen 

elämän edistämiseksi, mukaan lukien 

elintarvikeomavaraisuus; 

27.  korostaa, että kaikkien EU:n 

toimintapolitiikkojen olisi oltava 

kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 

periaatteen mukaisia; korostaa, että EU:n 

kauppa- ja kehityspolitiikoissa on jätettävä 

kehitysmaille poliittista ja taloudellista 

toimintavaraa, jotta ne voivat ottaa 

käyttöön tarvittavat toimet kestävän 

kehityksen ja kansalaistensa ihmisarvoisen 

elämän edistämiseksi, mukaan lukien 

elintarvikeomavaraisuus, siten, että 

kunnioitetaan paikallisten 

elintarviketuottajien oikeutta hallita omaa 

maataan, siemeniään ja vesivarojaan ja 

torjutaan luonnonvarojen yksityistämistä; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 a.  kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita olemaan tukematta 

siementen yksityistämistä kehitysmaiden 

kanssa tehtävien talouskumppanuuksien 

tai kauppasopimusten 

immateriaalioikeuksia koskevilla 

lausekkeilla; korostaa, että on tärkeää 

tehdä viljelijöiden kanssa yhteistyötä, joka 

koskee kohtuuhintaisia, paikallisesti 

mukautettuja ja parannettuja lajikkeita 

sekä sellaisen kestävän ja nopeasti 

reagoivan, kotimaisessa omistuksessa 

olevan siementuotantokapasiteetin 

perustamista, joka voi olla omavaraista ja 

jonka olemassa olo ei ole riippuvaista 

lahjoittajien rahoituksesta; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

30 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  30 b.  kehottaa EU:ta ja sen 

jäsenvaltioita olemaan tukematta 

muuntogeenisiä lajikkeita täyttäessään 

maailman ravitsemus- ja 

elintarviketurvaa koskevia sitoutuksiaan;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32.  korostaa, että aliravitsemuksen 

haasteeseen on vastattava 

kokonaisvaltaisella lähestymistavalla ja on 

toimittava useilla talous- ja sosiaalialoilla; 

pitää siksi tärkeinä useiden sidosryhmien 

muodostamia kumppanuuksia ja yksityisen 

sektorin keskeistä roolia elintarviketurvan 

parantamisessa ja ravitsemusta koskevien 

erityistoimien lisäämisessä, erityisesti 

innovoimalla ja investoimalla kestävään 

maatalouteen, sekä maatalous- ja 

elintarvikejärjestelmien sosiaalisten, 

taloudellisten ja ekologisten käytäntöjen 

parantamisessa; 

32. korostaa, että aliravitsemuksen 

haasteeseen on vastattava 

kokonaisvaltaisella lähestymistavalla ja on 

toimittava useilla talous- ja sosiaalialoilla; 

pitää siksi tärkeinä useiden sidosryhmien 

muodostamia kumppanuuksia sekä 

maatalous- ja elintarvikejärjestelmien 

sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten 

käytäntöjen parantamista; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Tarkistus  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 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1042/2016 

Linda McAvan 

kehitysvaliokunnan puolesta 

Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevien globaalien tavoitteiden ja unionin 

sitoumusten saavuttamisen edellyttämät seuraavat toimet 

Päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  33 a.  kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään ravitsemus- ja 

elintarviketurvaa koskevia toimia ja 

toimintapolitiikkoja, joilla pyritään 

 – varmistamaan julkisten investointien 

riittävä taso pitkäaikaisten, kestävien ja 

osallistavien ratkaisujen takaamiseksi; 

 – välttämään toimenpiteitä, jotka estävät 

riittävän ravitsemuksen ja 

elintarvikkeiden saannin, ja erityisesti 

toimia, jotka estävät ihmisiä käyttämästä 

resursseja ja tuotantopanoksia, jotka 

varmistavat heidän eloonjäämisensä; 

 – välttämään määrittelemästä 

elintarviketuotannon 

ravitsemusulottuvuutta liian 

yksinkertaisin termein jättämällä vaille 

huomiota sen, että elintarvike- ja 

ravitsemusturva merkitsee (jatkuvaa) 

mahdollisuutta noudattaa monipuolista ja 

ravitsevaa ruokavaliota myös laadun, 

määrän ja monipuolisuuden eikä 

pelkästään nautitun kalorimäärän osalta; 

 – turvaamaan pienviljelijöiden ja 

marginalisoituneiden ryhmien siementen 
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ja maatalouden tuotantopanosten saanti 

ja edistämään sitä sekä edistämään 

siementen vaihtamista ja niiden julkista 

omistamista sekä perinteisiä tekniikoita, 

joilla varmistetaan ihmisen oikeus 

asianmukaisiin elintarvikkeisiin ja 

ravitsemukseen, ja varmistamaan ne; 

 – edistämään keskittymistä sellaisten 

ruokakasvien viljelyyn, joiden ravintoarvo 

on korkea, sekä alkuperäisiin 

viljelykasveihin ja lajikkeisiin, sen sijaan, 

että tuotettaisiin ravintosisällön 

kustannuksella runsaasti huomattavan 

kaloripitoisia ruokakasveja (maissi, 

sokerikasvit), mikä voi saada aikaan 

ravintoaineiden puutteen ruokavaliossa; 

 – varmistamaan mahdollisuus noudattaa 

monipuolisia ruokavalioita, joiden olisi 

oltava terveellisiä ja kulttuuriarvojen 

mukaisia ja mahdollistettava nautittavan 

ravinnon biologinen hyödyntäminen 

siten, että saavutetaan hyvinvointi ja 

otetaan huomioon ihmisarvo, jota edistää 

se, että käytettävissä on julkiset 

peruspalvelut (mukaan luettuina terveys, 

vesi- ja jätevesihuolto, asunto ja 

sosiaaliturva); 

 – varmistamaan, että ruokaa ja 

ravitsemusta koskevan ihmisoikeuden 

neljä perustekijää, nimittäin sopivuus, 

saatavuus, käytettävyys ja kestävyys 

toteutuvat ilman, että ne perustuvat 

strategiaan, jonka mukaisesti tuotetaan 

vain lisää ruokaa; 

 – varmistamaan, että laadukas ruoka on 

kohtuuhintaista kaikille ihmisille; 

 – torjumaan kaikki pyrkimykset elämän, 

kasvien ja eläinten, geneettisen 

materiaalin ja olennaisten biologisten 

prosessien patentoimiseksi erityisesti 

silloin, kun on kyse alkuperäisistä 

kannoista ja lajeista; 

 – varmistamaan sitoutumista koskevien 

puitteiden mukaisesti, että viljelijät, 

kalastajat, metsämaiden asukkaat ja 
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paimentolaisyhteisöt voivat käyttää maata 

ja suojelua koskevaa oikeuttaan ja että 

heitä suojellaan riskeiltä menettää maa 

yksityisille sijoittajille; 

 – varmistamaan, ettei tuetuilla 

toimintapolitiikoilla loukata 

ihmisoikeuksia, ja erityisesti ihmisten 

oikeutta ruokaan ja ravitsemukseen, 

muissa maissa ja että valtiosta 

riippumattomat toimijat eivät estä näiden 

oikeuksien käyttämistä; 

Or. en 

 

 


