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3.10.2016 B8-1042/3 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  C-A. Considerando que os acordos de 

comércio livre, que têm vindo a prejudicar 

a soberania dos países, designadamente a 

soberania alimentar, e a excluir os 

agricultores locais dos seus próprios 

mercados, contribuíram para a 

desigualdade e a pobreza; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que combater a 

malnutrição implica desenvolver uma 

política agrícola sustentável que privilegie 

a diversificação de culturas, com vista a 

disponibilizar alimentos nutritivos e 

diversificar a dieta alimentar; considerando 

que, nesse sentido, o controlo, a 

propriedade e a acessibilidade de preços 

das sementes são de primordial 

importância para a segurança alimentar e a 

resiliência dos pequenos agricultores e das 

explorações familiares; 

M. Considerando que combater a 

malnutrição implica desenvolver uma 

política agrícola sustentável que privilegie 

a diversificação de culturas, com vista a 

disponibilizar alimentos nutritivos e 

diversificar a dieta alimentar; considerando 

que, nesse sentido, o controlo público, a 

propriedade e a acessibilidade de preços 

das sementes são de primordial 

importância para a segurança alimentar e a 

resiliência dos pequenos agricultores e das 

explorações familiares; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Realça que a maximização dos 

rendimentos é incompatível com a luta 

contra a fome tendo em vista a 

erradicação, e afirma que o abuso de 

poder de mercado e o domínio na 

formação de preços, a ocupação de terras, 

as más condições de trabalho e a 

dependência de pesticidas são 

incompatíveis com a garantia e o 

cumprimento do direito à alimentação e 

nutrição;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Condena a imposição de políticas 

agrícolas enviesadas ao serviço das 

empresas multinacionais, em detrimento 

dos pequenos agricultores e das 

categorias de pessoas mais afetadas pela 

fome e malnutrição; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a prestarem atenção à Coerência das 

Políticas para o Desenvolvimento nas suas 

atividades e, consequentemente, a 

considerarem as ramificações das suas 

políticas em matéria de comércio, 

agricultura, energia, etc. na segurança 

alimentar mundial; 

6. Insta a Comissão e os Estados-Membros 

a prestarem atenção à Coerência das 

Políticas para o Desenvolvimento nas suas 

atividades e, consequentemente, a 

considerarem as ramificações das suas 

políticas em matéria de comércio, 

agricultura, energia, etc. na segurança 

alimentar mundial; condena, neste 

contexto, os acordos de comércio livre, 

que têm vindo a prejudicar a soberania 

dos países, designadamente a soberania 

alimentar, e a excluir os agricultores 

locais dos próprios mercados; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Lamenta profundamente a 

apropriação ilegal de terras prosseguida 

por investidores estrangeiros, que afeta os 

pequenos agricultores locais e contribui 

para a insegurança alimentar e a pobreza 

a nível local, regional e nacional; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-A. Salienta que o aleitamento materno, 

que é a melhor e a mais natural fonte de 

alimentos para os recém-nascidos e as 

crianças pequenas, deveria ser garantido 

mediante um verdadeiro apoio às 

mulheres, assegurando níveis nutricionais 

adequados, boas condições de trabalho e 

redes de apoio social e familiar, a par do 

direito a licença de maternidade 

remunerada; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Sublinha a necessidade de adequar 

todas as políticas da UE ao princípio da 

Coerência das Políticas para o 

Desenvolvimento; solicita, por 

conseguinte, que a política de comércio e 

desenvolvimento da UE respeite o espaço 

político e de política económica dos países 

em desenvolvimento, para que estes 

possam definir as políticas necessárias à 

promoção do desenvolvimento sustentável 

e da dignidade do seu povo, incluindo a 

soberania alimentar; 

27. Sublinha a necessidade de adequar 

todas as políticas da UE ao princípio da 

Coerência das Políticas para o 

Desenvolvimento; solicita, por 

conseguinte, que a política de comércio e 

desenvolvimento da UE respeite o espaço 

político e de política económica dos países 

em desenvolvimento, para que estes 

possam definir as políticas necessárias à 

promoção do desenvolvimento sustentável 

e da dignidade do seu povo, incluindo a 

soberania alimentar, respeitando o direito 

que assiste aos produtores locais de ter 

controlo sobre as respetivas terras, 

sementes e água, e de rejeitar a 

privatização dos recursos naturais; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 30-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-A. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a não apoiarem a 

privatização das sementes através das 

cláusulas para a proteção dos direitos de 

propriedade industrial constantes de 

parcerias económicas ou acordos 

comerciais com países em 

desenvolvimento; salienta a importância 

de cooperar com os agricultores para 

obter culturas abordáveis, adaptadas às 

condições locais e melhoradas, a fim de 

estabelecer uma capacidade de produção 

interna resiliente, adaptada às 

necessidades e que pertença aos 

produtores, autossustentável e não 

dependente de financiamento por 

doadores; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

3.10.2016 B8-1042/12 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 30-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  30-B. Insta a UE e os seus 

Estados-Membros a não apoiarem as 

culturas de OMG aquando do 

cumprimento dos compromissos em 

matéria de nutrição e segurança 

alimentar no mundo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Insiste na necessidade de uma 

abordagem holística do problema da 

subnutrição, que exige medidas numa 

multiplicidade de setores económicos e 

sociais; salienta, por conseguinte, a 

importância das parcerias que envolvem 

vários atores, bem como o papel essencial 

do setor privado na melhoria da 

segurança alimentar e no reforço das 

intervenções específicas no âmbito da 

nutrição, nomeadamente através da 

inovação e do investimento na agricultura 

sustentável, bem como da melhoria das 

práticas ambientais, económicas e sociais 

na agricultura e nos sistemas alimentares; 

32. Insiste na necessidade de uma 

abordagem holística do problema da 

subnutrição, que exige medidas numa 

multiplicidade de setores económicos e 

sociais; salienta, por conseguinte, a 

importância das parcerias que envolvem 

vários atores, bem como da melhoria das 

práticas ambientais, económicas e sociais 

na agricultura e nos sistemas alimentares; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1042/2016 

Linda McAvan 

em nome da Comissão do Desenvolvimento 

Próximos passos para atingir os objetivos globais e os compromissos da UE em matéria de 

nutrição e segurança alimentar no mundo 

Proposta de resolução 

N.º 33-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-A. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a promoverem medidas 

e políticas em matéria de nutrição e 

segurança alimentar com os seguintes 

objetivos: 

 – assegurar níveis adequados de 

investimento público, por forma a 

garantir soluções duradouras, 

sustentáveis e inclusivas; 

 – impedir medidas que possam bloquear o 

acesso à nutrição e à alimentação 

adequadas, nomeadamente medidas que 

impeçam as pessoas de acederem aos 

recursos e insumos que assegurem a sua 

sobrevivência e de os utilizarem; 

 – evitar a definição do caráter nutricional 

da produção alimentar através de noções 

simplistas que não tenham em conta o 

facto de a segurança alimentar e 

nutricional significar o acesso 

(consistente) a uma dieta diversificada e 

nutritiva em termos de qualidade, 

quantidade e diversidade, sem se limitar 

meramente ao consumo calórico; 

 – proteger e promover o acesso a sementes 
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e insumos agrícolas por parte de 

pequenos agricultores e grupos 

marginalizados, promover e proteger a 

troca de sementes e a sua propriedade 

pública, as técnicas tradicionais e 

sustentáveis que garantam o direito 

humano à alimentação e nutrição 

adequadas; 

 – promover o enfoque no cultivo de 

alimentos com alto teor nutritivo e de 

espécies e culturas autóctones, ao invés de 

culturas produzidas em abundancia, com 

alto teor calórico, em detrimento do 

conteúdo nutritivo (milho, açúcar), que 

podem resultar em carências de nutrientes 

na alimentação; 

 – garantir o acesso a dietas diversificadas, 

sãs e consistentes com os valores 

culturais, assegurando a utilização 

biológica adequada da ingestão de 

alimentos por forma a atingir o bem-estar, 

tendo em conta a dignidade humana, 

assegurada através do acesso a serviços 

públicos básicos (saúde, água e 

saneamento, habitação e segurança 

social, entre outros); 

 – garantir que sejam realizados os quatro 

elementos básicos do direito humano à 

alimentação e nutrição, designadamente a 

adequação aos fins previstos, a 

disponibilidade, a acessibilidade e a 

sustentabilidade, sem que as estratégias se 

baseiem apenas na produção de mais 

alimentos; 

 – garantir que os alimentos de qualidade 

tenham preços acessíveis para todos; 

 – rejeitar qualquer tipo de tentativa de 

patenteamento da vida, das plantas e dos 

animais, do material genético, dos 

processos biológicos essenciais, em 

especial no que toca a estirpes e espécies 

autóctones; 

 – garantir, através dos quadros de 

compromisso, que o direito ao solo e a 

proteção dos agricultores, pescadores, 
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habitantes das zonas florestais e 

comunidades pastorícias seja cumprido, 

protegendo-os do risco de perder terras 

para os investidores privados; 

 – assegurar que as políticas promovidas 

não contribuam para a violação dos 

direitos humanos, nomeadamente o 

direito humano à alimentação e nutrição, 

noutros países, assegurando que os 

intervenientes não estatais não impeçam o 

usufruto desses direitos; 

Or. en 

 

 


