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3.10.2016 B8-1042/3 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  C bis.  overwegende dat 

vrijhandelsovereenkomsten de 

soevereiniteit van landen ondermijnen, 

waaronder voedselsoevereiniteit, en lokale 

landbouwers uitsluiten van hun eigen 

markten en daarmee hebben bijgedragen 

aan ongelijkheid en armoede; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat om ondervoeding 

te bestrijden een duurzaam landbouwbeleid 

moet worden uitgewerkt waarin prioriteit 

wordt gegeven aan gewasdiversificatie, 

teneinde voedzame levensmiddelen te 

kunnen leveren en voedingspatronen te 

kunnen diversifiëren; overwegende dat 

zeggenschap over, eigendom van en 

betaalbaarheid van zaaigoed in dat verband 

van essentieel belang is om de 

weerbaarheid van kleine boeren en 

familielandbouwbedrijven in het kader van 

voedselzekerheid te waarborgen; 

M. overwegende dat om ondervoeding 

te bestrijden een duurzaam landbouwbeleid 

moet worden uitgewerkt waarin prioriteit 

wordt gegeven aan gewasdiversificatie, 

teneinde voedzame levensmiddelen te 

kunnen leveren en voedingspatronen te 

kunnen diversifiëren; overwegende dat 

overheidscontrole en eigendom van en 

betaalbaarheid van zaaigoed in dat verband 

van essentieel belang is om de 

weerbaarheid van kleine boeren en 

familielandbouwbedrijven in het kader van 

voedselzekerheid te waarborgen; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. wijst erop dat winstmaximalisatie 

onverenigbaar is met bestrijding van 

honger met als doel honger volledig de 

wereld uit te helpen, en stelt dat misbruik 

van marktpositie en prijsdominantie, 

landbezetting, slechte 

arbeidsomstandigheden en 

afhankelijkheid van pesticiden niet 

samengaan met het waarborgen en 

eerbiedigen van het recht op 

levensmiddelen en voeding; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. veroordeelt het opleggen van een 

onrechtvaardig landbouwbeleid ten 

voordele van multinationals en ten nadele 

van kleine boeren en de groepen mensen 

die het meest lijden onder honger en 

ondervoeding; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om bij hun activiteiten 

aandacht te schenken aan de samenhang 

van het ontwikkelingsbeleid en om 

bijgevolg rekening te houden met de 

gevolgen van hun handels-, landbouw-, 

energie- en ander beleid voor de 

wereldwijde voedselzekerheid; 

6. dringt er bij de Commissie en de 

lidstaten op aan om bij hun activiteiten 

aandacht te schenken aan de samenhang 

van het ontwikkelingsbeleid en om 

bijgevolg rekening te houden met de 

gevolgen van hun handels-, landbouw-, 

energie- en ander beleid voor de 

wereldwijde voedselzekerheid; veroordeelt 

in dit verband 

vrijhandelsovereenkomsten, die de 

soevereiniteit van landen ondermijnen, 

waaronder voedselsoevereiniteit, en die 

lokale landbouwers uitsluiten van hun 

eigen markten; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. betreurt ten zeerste de landroof 

door buitenlandse investeerders, die 

vooral plaatselijke kleinschalige 

landbouwers treft en die leidt tot 

voedselonzekerheid op lokaal, regionaal 

en nationaal niveau; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 bis. benadrukt dat het geven van 

borstvoeding, de natuurlijkste en beste 

voedselbron voor pasgeborenen en jonge 

kinderen, gestimuleerd moet worden, door 

vrouwen daadwerkelijk te steunen en een 

goede voedselvoorziening en goede 

arbeidsomstandigheden voor vrouwen te 

waarborgen en te voorzien in sociale 

netwerken en gezinsondersteuning en 

ervoor te zorgen dat vrouwen recht 

hebben op betaald moederschapsverlof; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. wijst erop dat al het EU-beleid 

moet stroken met het beginsel van 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid; 

verzoekt daarom om binnen het handels- 

en ontwikkelingsbeleid van de EU de 

politieke en economische beleidsruimte 

van ontwikkelingslanden te eerbiedigen 

zodat zij de nodige beleidsmaatregelen 

kunnen treffen ter bevordering van 

duurzame ontwikkeling en een waardig 

leven voor hun bevolking, onder meer via 

voedselsoevereiniteit; 

27. wijst erop dat al het EU-beleid 

moet stroken met het beginsel van 

samenhang in het ontwikkelingsbeleid; 

verzoekt daarom om binnen het handels- 

en ontwikkelingsbeleid van de EU de 

politieke en economische beleidsruimte 

van ontwikkelingslanden te eerbiedigen 

zodat zij de nodige beleidsmaatregelen 

kunnen treffen ter bevordering van 

duurzame ontwikkeling en een waardig 

leven voor hun bevolking, onder meer via 

voedselsoevereiniteit, waarbij het recht 

van plaatselijke voedselproducenten op 

zeggenschap over hun eigen land, 

zaaigoed en water wordt geëerbiedigd en 

privatisering van natuurlijke hulpbronnen 

niet is toegestaan; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 bis. dringt er bij de EU en haar 

lidstaten op aan geen steun te verlenen 

aan privatisering van zaaigoed via IER-

clausules in economische 

partnerschapsovereenkomsten of 

handelsakkoorden met 

ontwikkelingslanden; wijst op het belang 

van samenwerking met landbouwers op 

het gebied van betaalbare, aan 

plaatselijke omstandigheden aangepaste, 

verbeterde soorten gewassen, en op het 

belang van ontwikkeling van een 

veerkrachtige en flexibele 

productiecapaciteit voor zaaigoed, die in 

binnenlandse handen is, autonoom is en 

voor haar voortbestaan niet afhankelijk is 

van externe financiering; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 30 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  30 ter. dringt er bij de EU en haar 

lidstaten op aan om bij de nakoming van 

hun verplichtingen op het gebied van 

voeding en voedselzekerheid in de wereld 

geen steun te verlenen aan genetisch 

gemodificeerde gewassen; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. wijst op de noodzaak van een 

holistische aanpak van ondervoeding, met 

maatregelen die diverse sectoren van de 

economie en de samenleving bestrijken; 

onderstreept daarom het belang van 

partnerschappen met meerdere 

belanghebbenden en de essentiële rol die 

de particuliere sector kan spelen om de 

voedselzekerheid te verbeteren en 

specifiek op voeding gerichte interventies 

naar een hoger niveau te tillen, in het 

bijzonder door te innoveren en te 

investeren in duurzame landbouw en de 

sociale, economische en milieupraktijken 

in de landbouw- en voedselsystemen te 

verbeteren; 

32. wijst op de noodzaak van een 

holistische aanpak van ondervoeding, met 

maatregelen die diverse sectoren van de 

economie en de samenleving bestrijken; 

onderstreept daarom het belang van 

partnerschappen met meerdere 

belanghebbenden en van verbetering van 

de sociale, economische en 

milieupraktijken in de landbouw- en 

voedselsystemen; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1042/2016 

Linda McAvan 

namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking 

over volgende stappen ter verwezenlijking van de mondiale doelstellingen en EU-

toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  33 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten om op het gebied van voeding en 

voedselzekerheid maatregelen en beleid te 

bevorderen teneinde:  

 – voor voldoende overheidsinvesteringen 

te zorgen met het oog op bestendige, 

duurzame en inclusieve oplossingen; 

 – maatregelen te beletten die de toegang 

tot voldoende voeding en voedsel zouden 

belemmeren, met name maatregelen 

waardoor mensen geen toegang meer 

krijgen tot en geen gebruik meer kunnen 

maken van hulpbronnen en 

productiemiddelen die ze nodig hebben 

om te overleven; 

 – een simplistische benadering van de 

voedingsdimensie van de voedselproductie 

te vermijden en rekening te houden met 

feit dat voedsel- en voedingszekerheid 

neerkomt op (voortdurende) toegang tot 

een kwalitatief en kwantitatief gevarieerde 

en voedzame voeding en niet louter op 

calorieëninname; 

 – de toegang tot zaaigoed en 

landbouwproductiemiddelen voor kleine 
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landbouwbedrijven en gemarginaliseerde 

groepen te waarborgen en te bevorderen, 

de uitwisseling en publieke eigendom van 

zaden te bevorderen en te waarborgen en 

hetzelfde te doen met duurzame 

traditionele technieken die het 

mensenrecht op voldoende voedsel en 

voeding waarborgen; 

 – te stimuleren dat de aandacht uitgaat 

naar het verbouwen van voedselgewassen 

met een hoge voedingswaarde en 

inheemse gewassen en soorten in plaats 

van in overvloed geteelde gewassen die 

wel veel calorieën maar weinig 

voedingsstoffen bevatten (maïs, suiker) en 

tekorten aan voedingsstoffen kunnen 

veroorzaken; 

 – te zorgen voor toegang tot gevarieerde 

voeding die gezond is en aansluit bij de 

culturele waarden en ertoe leidt dat de 

voedselinname biologisch zo wordt 

gebruikt dat welzijn wordt bereikt, 

rekening houdend met de menselijke 

waardigheid, die alleen geëerbiedigd 

wordt als mensen toegang hebben tot 

elementaire openbare diensten (zoals 

andere gezondheidszorg, water en 

sanitaire voorzieningen, huisvesting en 

sociale zekerheid); 

 – ervoor te zorgen dat de vier 

basiselementen van het mensenrecht op 

voedsel en voeding, namelijk 

geschiktheid, beschikbaarheid, 

toegankelijkheid en duurzaamheid, 

verwezenlijkt worden zonder de 

strategieën alleen maar op de productie 

van meer voedsel te baseren; 

 – ervoor te zorgen dat alle mensen 

kunnen beschikken over goed, betaalbaar 

voedsel; 

 – elke poging te verwerpen om leven, 

planten en dieren, genetisch materiaal en 

essentiële biologische processen te 

octrooieren, met name als het gaat om 

inheemse stammen en soorten; 
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 – er door middel van toezeggingskaders 

voor te zorgen dat landbouwers, vissers, 

bewoners van bosgebieden, en 

herdersgemeenschappen recht op land en 

bescherming genieten en geen gevaar 

lopen land te verliezen aan particuliere 

investeerders; 

 – ervoor te zorgen dat het nagestreefde 

beleid niet de mensenrechten in andere 

landen, en met name het recht op voedsel 

en voeding, schendt, en dat niet-

overheidsactoren de uitoefening van deze 

rechten niet belemmeren; 

Or. en 

 

 


