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3.10.2016 B8-1042/3 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  Ca. kadangi laisvosios prekybos 

susitarimai, kuriais kenkiama šalies 

savarankiškumui, įskaitant apsirūpinimo 

maistu savarankiškumą, o vietos 

ūkininkai išstumiami iš savo rinkų, 

prisidėjo prie nelygybės ir skurdo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi kova su netinkama mityba 

reiškia, kad reikia sukurti tvarią žemės ūkio 

politiką, pagal kurią pirmenybė būtų 

teikiama pasėlių įvairinimui, siekiant teikti 

maistingą maistą ir įvairinti mitybą; 

kadangi šiuo tikslu sėklų kontrolė, 

nuosavybė ir prieinamumas yra labai 

svarbūs siekiant užtikrinti smulkiųjų 

ūkininkų bei šeimos ūkių atsparumą 

aprūpinimo maistu požiūriu; 

M. kadangi kova su netinkama mityba 

reiškia, kad reikia sukurti tvarią žemės ūkio 

politiką, pagal kurią pirmenybė būtų 

teikiama pasėlių įvairinimui, siekiant teikti 

maistingą maistą ir įvairinti mitybą; 

kadangi šiuo tikslu sėklų viešoji kontrolė, 

nuosavybė ir prieinamumas yra labai 

svarbūs siekiant užtikrinti smulkiųjų 

ūkininkų bei šeimos ūkių atsparumą 

aprūpinimo maistu požiūriu; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. nurodo, kad didesnio pelno siekimas ir 

kova su badu, siekiant jį visiškai 

panaikinti, yra nesuderinami tarpusavyje, 

ir tvirtina, kad piktnaudžiavimas įtaka 

rinkoje ir dominavimas nustatant kainas, 

žemės užvaldymas, prastos darbo sąlygos 

ir priklausomybė nuo pesticidų yra 

nesuderinami su teisės į maistą ir mitybą 

užtikrinimu ir šios teisės paisymu;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1b. smerkia tai, kad taikoma tendencinga 

žemės ūkio politika, kuri yra naudinga 

tarptautinėms bendrovėms, tačiau kenkia 

smulkiems ūkininkams ir labiausiai nuo 

bado ir netinkamos mitybos kenčiančių 

žmonių grupėms; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 

nares vykdant savo veiklą skirti dėmesio 

politikos suderinamumui vystymosi labui ir 

atitinkamai atsižvelgti į savo prekybos, 

žemės ūkio, energetikos ir kitų politikos 

priemonių poveikį pasauliniam 

aprūpinimui maistu; 

6. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 

nares vykdant savo veiklą skirti dėmesio 

politikos suderinamumui vystymosi labui ir 

atitinkamai atsižvelgti į savo prekybos, 

žemės ūkio, energetikos ir kitų politikos 

priemonių poveikį pasauliniam 

aprūpinimui maistu; todėl smerkia 

laisvosios prekybos susitarimus, nes jais 

kenkiama šalies savarankiškumui, 

įskaitant apsirūpinimo maistu 

savarankiškumą, o vietos ūkininkai 

išstumiami iš savo rinkų; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. labai apgailestauja dėl užsienio 

investuotojų vykdomo žemės grobimo, 

kuris daro kenkia smulkiesiems 

ūkininkams ir prisideda prie vietos, 

regiono ir nacionalinio maisto stygiaus 

bei skurdo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  23a. pabrėžia, kad maitinimas krūtimi, 

kaip natūraliausias ir geriausias 

naujagimių ir kūdikių maisto šaltinis, 

turėtų būti užtikrinamas teikiant tikrą 

paramą moterims, užtikrinant gerą 

mitybos lygį ir geras darbo sąlygas, taip 

pat sukuriant socialinius ir paramos 

šeimai tinklus ir užtikrinant teisę į 

mokamas motinystės atostogas; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. pabrėžia, kad visos ES politikos 

priemonės turi atitikti politikos 

suderinamumo vystymosi labui principą; 

todėl ragina, kad vykdant ES prekybos ir 

vystymosi politiką būtų atsižvelgiama į 

besivystančių šalių politines ir ekonominės 

politikos galimybes, kad jos galėtų 

nustatyti reikiamą politiką, kuria būtų 

skatinamas tvarus vystymasis ir jų 

gyventojų orumas, be kita ko, 

apsirūpinimo maistu savarankiškumas; 

27. pabrėžia, kad visos ES politikos 

priemonės turi atitikti politikos 

suderinamumo vystymosi labui principą; 

todėl ragina, kad vykdant ES prekybos ir 

vystymosi politiką būtų atsižvelgiama į 

besivystančių šalių politines ir ekonominės 

politikos galimybes, kad jos galėtų 

parengti reikiamą politiką, kuria būtų 

skatinamas tvarus vystymasis ir jų 

gyventojų orumas, įskaitant apsirūpinimo 

maistu savarankiškumą, gerbiant vietos 

maisto gamintojų teisę valdyti savo žemę, 

sėklas ir vandenį ir atsisakant gamtos 

išteklių privatizavimo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30a. ragina ES ir jos valstybes nares 

ekonominės partnerystės su 

besivystančiomis šalimis nuostatomis dėl 

intelektinės nuosavybės teisių ar su tomis 

šalimis sudaromomis prekybos sutartimis 

neremti sėklų privatizavimo; pabrėžia, kad 

svarbu bendradarbiauti su ūkininkais 

įperkamų, vietos sąlygoms pritaikytų ir 

geresnių kultūrinių augalų rūšių 

klausimais ir vystyti atsparius ir 

reaguojančius nacionalinius sėklos 

auginimo pajėgumus, kurie galėtų būti 

savarankiški ir kurių išlikimas 

nepriklausytų nuo donorų finansavimo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

30 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  30b. ragina ES ir jos valstybes nares, 

vykdant savo įsipareigojimus mitybos ir 

pasaulio apsirūpinimo maistu saugumo 

srityje, neremti GMO kultūrų; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

32 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

32. tvirtina, kad reikia laikytis holistinio 

požiūrio į neprievalgio problemą, kuriai 

spręsti reikia imtis veiksmų įvairiuose 

ekonominiuose ir socialiniuose 

sektoriuose; todėl pabrėžia įvairius 

suinteresuotuosius subjektus apjungiančių 

partnerysčių svarbą ir esminį privačiojo 

sektoriaus vaidmenį gerinant 

apsirūpinimą maistu ir stiprinant 

tiesiogiai su mityba susijusias 

intervencines priemones, visų pirma 

diegiant naujoves ir investuojant į tvarų 

žemės ūkį, taip pat gerinant socialinę, 

ekonominę ir aplinkosaugos praktiką 

ūkininkavimo ir maisto gamybos 

sistemose; 

32. tvirtina, kad reikia laikytis holistinio 

požiūrio į neprievalgio problemą, kuriai 

spręsti reikia imtis veiksmų įvairiuose 

ekonominiuose ir socialiniuose 

sektoriuose; todėl pabrėžia įvairius 

suinteresuotuosius subjektus sujungiančių 

partnerysčių ir socialinės, ekonominės ir 

aplinkosaugos praktikos gerinimo 

ūkininkavimo ir maisto gamybos sistemose 

svarbą; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Pakeitimas 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 frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Vystymosi komiteto vardu 

Tolesni veiksmai siekiant pasaulinių tikslų ir ES įsipareigojimai mitybos ir pasaulio 

apsirūpinimo maistu saugumo srityje 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  33a. primygtinai ragina Komisiją ir 

valstybes nares skatinti mitybos ir 

apsirūpinimo maistu saugumo priemones 

ir politiką, kuriomis būtų: 

 – užtikrinamas tinkamas viešųjų 

investicijų lygis siekiant garantuoti 

ilgalaikius, tvarius ir įtraukius 

sprendimus; 

 – užkertamas kelias imtis priemonių, dėl 

kurių poveikio būtų naikinamos 

galimybės gerai maitintis ir gauti maisto, 

ypač tų priemonių, kurios trukdytų 

žmonių galimybėms prieiti prie jų išlikimą 

užtikrinančių išteklių ir žaliavų ir jais 

naudotis; 

 – vengiama apibrėžti maisto gamybos 

mitybos aspektą pernelyg supaprastintai, 

nekreipiant dėmesio į tai, kad 

apsirūpinimo maistu saugumas ir mityba 

reiškia (nuolatines) įvairios ir pilnavertės 

– turint mintyje kokybę, kiekybę ir 

įvairovę – mitybos galimybes, ir 

neapsiribojant vien gaunamu kalorijų 

kiekiu; 

 – užtikrinamos ir skatinamos galimybės 
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smulkiems žemės savininkams ir atskirtį 

patiriančioms grupėms gauti sėklų ir 

žemės ūkyje naudojamų medžiagų, 

skatinamas keitimasis sėklomis ir 

saugoma galimybė jomis keistis, taip pat 

užtikrinama jų priklausomybė valstybei, 

skatinami ir saugomi tvarūs tradiciniai 

metodai, kuriais užtikrinama žmogaus 

teisė į tinkamą maistą ir mitybą; 

 – skatinama daugiausia dėmesio skirti 

didelio maistingumo maistinių augalų, 

taip pat vietinių kultūrų ir vietinių rūšių 

augalų auginimui, o ne dideliais kiekiais 

auginamiems pasėliams, kurie yra 

kaloringi, bet ne tokie maistingi 

(kukurūzai, cukrus) ir dėl kurių gali 

atsirasti maisto medžiagų trūkumų; 

 – užtikrinama galimybė mitybos įvairovei, 

kuri turėtų būti visavertė ir atitikti 

kultūrines vertybes, taip pat turėtų 

sudaryti galimybes maisto suvartojimą 

biologiškai atlikti taip, kad būtų pasiekta 

gerovė, atsižvelgiant į žmogaus orumą, 

kuriam sudaromos sąlygos tuomet, kai yra 

galimybių naudotis pagrindinėmis 

viešosiomis paslaugomis (įskaitant 

sveikatos apsaugą, vandenį ir sanitarines 

paslaugas, būstą ir socialinę apsaugą); 

 – užtikrinama, kad būtų suprantami 

keturi pagrindiniai žmogaus teisės į 

maistą ir mitybą elementai, t. y. 

tinkamumas paskirčiai, tiekimo 

užtikrinimas, prieinamumas ir tvarumas, 

o strategijos neturėtų būti grindžiamos 

vien tik didesnio maisto kiekio gamyba; 

 – užtikrinama, kad kokybiškas maistas 

būtų prieinamas visiems žmonėms; 

 – neleidžiami jokie mėginimai patentuoti 

gyvybę, augalus ir gyvūnus, genetinę 

medžiagą ar esminius biologinius 

procesus, visų pirma kai jie susiję su 

vietinėmis padermėmis ir rūšimis; 

 – taikant įsipareigojimų programas 

užtikrinama, kad ūkininkai, žvejai, miškų 

gyventojai ir piemenų bendruomenės 
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galėtų naudotis savo teise į žemę ir 

apsauga, ir kad jiems negrėstų pavojus, 

jog jų žemė atiteks privatiems 

investuotojams; 

 – užtikrinti, kad propaguojama politika 

nebūtų galima pasinaudoti kitose šalyse 

pažeidžiant žmogaus teises, ypač žmogaus 

teisę į maistą ir mitybą, ir kad 

nevalstybiniai subjektai netrukdytų 

naudotis šiomis teisėmis; 

Or. en 

 

 


