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3.10.2016 B8-1042/3 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže dohody o voľnom obchode, 

ktoré obmedzujú zvrchovanosť krajín, 

vrátane potravinovej sebestačnosti, a ktoré 

vylučujú miestnych poľnohospodárov z 

vlastných trhov, prispievajú k nerovnosti a 

chudobe; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže boj proti podvýžive vyžaduje 

rozvoj udržateľnej poľnohospodárskej 

politiky, ktorá zvýhodňuje diverzifikáciu 

plodín s cieľom dodávať výživné potraviny 

a diverzifikovať potravu; keďže v tejto 

súvislosti má riadenie, vlastníctvo a 

dostupnosť osív zásadný význam pre 

odolnosť drobných poľnohospodárov a 

rodinné poľnohospodárske podniky v 

súvislosti s potravinovou bezpečnosťou; 

 keďže boj proti podvýžive vyžaduje rozvoj 

udržateľnej poľnohospodárskej politiky, 

ktorá zvýhodňuje diverzifikáciu plodín s 

cieľom dodávať výživné potraviny a 

diverzifikovať potravu; keďže v tejto 

súvislosti má verejná kontrola, vlastníctvo 

a dostupnosť osív zásadný význam pre 

odolnosť, pokiaľ ide o potravinovú 

bezpečnosť drobných poľnohospodárov a 

rodinné poľnohospodárske podniky; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. poukazuje na to, že maximalizácia 

ziskov je nezlučiteľná s bojom proti hladu 

s cieľom odstrániť ho, a potvrdzuje, že 

zneužívanie dominantného postavenia na 

trhu a cenová dominancia, zaberanie 

pôdy, zlé pracovné podmienky a závislosť 

na pesticídoch, sú nezlučiteľné so 

zaručením a s dodržiavaním práva na 

potraviny a výživu;  

Or. en 



 

AM\1105952SK.docx  PE589.631v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

3.10.2016 B8-1042/6 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. odsudzuje zavádzanie tendenčnej 

poľnohospodárskej politiky orientovanej 

na nadnárodné spoločnosti na úkor 

malých poľnohospodárov a skupín osôb, 

ktoré sú najviac postihnuté hladom a 

podvýživou; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby pri svojej činnosti venovali 

pozornosť súdržnosti politík v záujme 

rozvoja a aby v súvislosti s tým zvážili 

vplyv svojich politík v oblasti obchodu, 

poľnohospodárstva, energetiky atď. na 

celosvetovú potravinovú bezpečnosť; 

6. naliehavo vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby pri svojej činnosti venovali 

pozornosť súdržnosti politík v záujme 

rozvoja a aby v súvislosti s tým zvážili 

vplyv svojich politík v oblasti obchodu, 

poľnohospodárstva, energetiky atď. na 

celosvetovú potravinovú bezpečnosť; v 

tejto súvislosti odsudzuje dohody o 

voľnom obchode, ktoré obmedzujú 

zvrchovanosť krajín vrátane potravinovej 

sebestačnosti a vylučujú miestnych 

poľnohospodárov z vlastných trhov; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. dôrazne odsudzuje zaberanie pôdy 

zahraničnými investormi, ktoré zasahuje 

miestnych drobných poľnohospodárov, a 

prispieva k miestnej, regionálnej a 

vnútroštátnej potravinovej neistote a 

chudobe; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23a. zdôrazňuje, že dojčenie ako 

najprirodzenejší a najlepší zdroj potravy 

pre novorodencov a malé deti, by malo 

byť zaručené prostredníctvom skutočnej 

podpory ženám zabezpečením dobrej 

úrovne výživy a dobrých pracovných 

podmienok a sietí sociálnej a rodinnej 

podpory, ako aj práva na platenú 

materskú dovolenku; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 

politiky EÚ boli v súlade so zásadou 

súdržnosti politík v záujme rozvoja; žiada 

preto, aby obchodná a rozvojová politika 

EÚ rešpektovala politický priestor a 

priestor hospodárskej politiky rozvojových 

krajín, aby mohli zaviesť potrebné politiky 

na podporu udržateľného rozvoja a 

dôstojnosti pre svojich občanov vrátane 

potravinovej sebestačnosti; 

27. zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 

politiky EÚ boli v súlade so zásadou 

súdržnosti politík v záujme rozvoja; žiada 

preto, aby obchodná a rozvojová politika 

EÚ rešpektovala politický priestor a 

priestor hospodárskej politiky rozvojových 

krajín, aby mohli zaviesť potrebné politiky 

na podporu udržateľného rozvoja a 

dôstojnosti pre svojich občanov vrátane 

potravinovej sebestačnosti, pričom sa 

zaručí právo miestnych výrobcov potravín 

na kontrolu nad vlastnou pôdou, osivami 

a vodou a odmietne privatizácia 

prírodných zdrojov; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30a. žiada EÚ a jej členské štáty, aby 

nepodporovali privatizáciu osív 

prostredníctvom ustanovení PDV o 

hospodárskych partnerstvách alebo 

obchodných dohôd s rozvojovými 

krajinami; zdôrazňuje význam spolupráce 

s poľnohospodármi na cenovo 

dostupných, lokálne adaptovaných a 

vylepšených odrodách plodín a vytvorenia 

odolnej a prispôsobivej domácej 

produkcie osív, ktorá bude sebestačná a 

jej prežitie nebude závisieť od 

darcovského financovania; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30b. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby pri 

plnení svojich záväzkov v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

nepodporovali geneticky modifikované 

plodiny; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. trvá na tom, že treba prijať celostný 

prístup k problému podvýživy, ktorá si 

vyžaduje prijatie opatrení v širokej škále 

hospodárskych a sociálnych sektorov; 

zdôrazňuje preto význam mnohostranných 

partnerstiev a zásadnú úlohu súkromného 

sektora pri zlepšovaní potravinovej 

bezpečnosti a rozširovaní intervencií 

zameraných na skvalitnenie výživy, najmä 

prostredníctvom inovácií a investovania 

do udržateľného poľnohospodárstva a 

zlepšovaním sociálnych, hospodárskych a 

environmentálnych postupov v 

poľnohospodárskych a potravinových 

systémoch; 

32. trvá na tom, že treba prijať celostný 

prístup k problému podvýživy, ktorá si 

vyžaduje prijatie opatrení v širokej škále 

hospodárskych a sociálnych sektorov; 

zdôrazňuje preto význam mnohostranných 

partnerstiev a zlepšovania sociálnych, 

hospodárskych a environmentálnych 

postupov v poľnohospodárskych a 

potravinových systémoch; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Pozmeňujúci návrh  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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-1042/2016 

Linda McAvan 

v mene Výboru pre rozvoj 

Ďalšie kroky zamerané na splnenie globálnych cieľov a záväzkov EÚ v oblasti výživy a 

potravinovej bezpečnosti vo svete 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  33a. nalieha na Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali opatrenia v oblasti výživy 

a potravinovej bezpečnosti a politiky tým, 

že: 

 – zabezpečia primeranú úroveň verejných 

investícií s cieľom zaručiť trvalé, 

udržateľné a inkluzívne riešenia; 

 – zamedzia opatreniam, ktoré by spôsobili 

obmedzenie prístupu k primeranej výžive 

a potravinám, najmä opatreniam, ktoré by 

bránili obyvateľstvu vo využívaní zdrojov 

a vstupov, ktoré sú zárukou ich prežitia, a 

v prístupe k nim; 

 – sa vyhnú zjednodušenému vymedzeniu 

nutričného hľadiska výroby potravín bez 

toho, aby zohľadnili skutočnosť, že 

potravinová bezpečnosť a výživa 

predstavuje (nepretržitý) prístup k 

zdravému stravovaniu, pokiaľ ide o 

kvalitu, množstvo a rozmanitosť, a 

neobmedzuje sa len na príjem kalórií, 

 – budú chrániť a podporovať prístup 

malých poľnohospodárov a 

marginalizovaných skupín k osivám a 

poľnohospodárskym vstupom a 
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podporovať a chrániť výmenu osív a ich 

verejné vlastníctvo a udržateľné tradičné 

metódy, ktoré zaručujú ľudské právo na 

riadne potraviny a výživu, 

 – podporia zameranie sa na výrobu 

potravín s vysokým obsahom živín, ako aj 

pestovanie pôvodných plodín a odrôd, na 

úkor plodín pestovaných vo veľkých 

množstvách s vysokým obsahom kalórií v 

porovnaní s obsahom živín (kukurica, 

cukor), čo by mohlo spôsobiť potravinovú 

výživovú nedostatočnosť, 

 – zabezpečia prístup k rozmanitej strave, 

ktorá by mala byť zdravá a v súlade 

kultúrnymi hodnotami, a mala by 

umožňovať biologickú využiteľnosť 

spôsobom potrebným na dosiahnutie 

blahobytu, berúc do úvahy ľudskú 

dôstojnosť, čo sa dosiahne prístupom k 

základným verejným službám (vrátane 

zdravia, vody a hygieny, bývania a 

sociálneho zabezpečenia), 

 – zabezpečia, aby boli zaručené štyri 

hlavné prvky ľudského práva na 

potraviny a výživu, a to vhodnosť, 

dostupnosť, prístupnosť a udržateľnosť, 

a to bez toho, aby sa vo svojich stratégiách 

zamerali výlučne na výrobu väčšieho 

množstva potravín, 

 – zabezpečia dostupnosť kvalitných 

potravín pre všetkých, 

 – odmietnu akékoľvek pokusy o 

patentovanie života, rastlín a zvierat, 

genetického materiálu a základných 

biologických procesov, najmä ak ide o 

pôvodné plemená a odrody, 

 – zabezpečia prostredníctvom záväzných 

rámcov, aby poľnohospodári, rybári, 

obyvatelia lesov a pastierske komunity 

mohli využívať svoje právo na pôdu a 

ochranu a aby boli chránení pred rizikom 

straty pôdy v prospech súkromných 

investorov, 

 – zabezpečia, aby podporované politiky 

neslúžili na porušovanie ľudských práv v 
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iných krajinách, najmä ľudského práva 

na potraviny a výživu, a aby neštátne 

subjekty neboli prekážkou využívania 

týchto práv; 

Or. en 

 

 


