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B8-1042/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα επόμενα βήματα για την 

επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την 

επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο 

(2016/2705(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 

1948, ιδίως δε το άρθρο 25 αυτής, που αναγνωρίζει το δικαίωμα στην τροφή ως τμήμα 

του δικαιώματος σε επαρκές βιοτικό επίπεδο, 

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 

Δικαιώματα, και ιδίως το άρθρο 11 αυτού, το οποίο αναγνωρίζει «το δικαίωμα κάθε 

προσώπου για ένα επίπεδο διαβιώσεως ανεκτό […], συμπεριλαμβανομένης της 

κατάλληλης διατροφής», καθώς και το «το βασικό δικαίωμα […] για την προστασία 

του από την πείνα», 

– έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, που εγκρίθηκε το 2008, και το οποίο 

επιβάλλει το δικαίωμα στην τροφή σε διεθνές επίπεδο, 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια, η 

οποία εγκρίθηκε κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τον Επισιτισμό στη 

Ρώμη το 1996, που συνεκλήθη από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας του ΟΗΕ 

(FAO), 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για το δικαίωμα στην τροφή, που 

υιοθετήθηκαν το 2004 από τον FAO και προσφέρουν καθοδήγηση στα κράτη σχετικά 

με τον τρόπο υλοποίησης των υποχρεώσεών τους σχετικά με το δικαίωμα στην τροφή,  

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του FAO σχετικά με την απώλεια τροφίμων και τη σπατάλη 

τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, που δημοσιεύθηκε το 2011 και η οποία παρέχει 

ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των τροφίμων που σπαταλάται και 

χάνεται σε ετήσια βάση, 

– έχοντας υπόψη τη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διατροφή, που διεξήχθη στη Ρώμη 

από τις 19 έως τις 21 Νοεμβρίου 2014, και τα έγγραφα των αποτελεσμάτων της, ιδίως 

δε τη Δήλωση της Ρώμης για τη Διατροφή και το πλαίσιο δράσης για την επισιτιστική 

ασφάλεια και τη διατροφή σε παρατεταμένες κρίσεις, 

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της G8 στη L’Aquila το 2009 σχετικά με την 

επισιτιστική ασφάλεια, 

– έχοντας υπόψη το κίνημα για την αύξηση των προσπαθειών στον τομέα της διατροφής 

(κίνημα SUN), το οποίο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και της 

προθυμίας των διεθνών φορέων να στηρίξουν κυβερνητικές πρωτοβουλίες και 

προτεραιότητες για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού, 
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 65.6 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο εφαρμογής σχετικά 

με τη διατροφή των μητέρων, των βρεφών και των μικρών παιδιών», το οποίο 

εγκρίθηκε το 2012 από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA), 

– έχοντας υπόψη την πρόκληση «Πείνα Μηδέν» του Γενικού Γραμματέα του ΠΗΕ, η 

οποία δρομολογήθηκε στη διάσκεψη Ρίο+ 20 και καλεί τις κυβερνήσεις, την κοινωνία 

των πολιτών, τις θρησκευτικές κοινότητες, τον ιδιωτικό τομέα και τα ερευνητικά 

ιδρύματα να ενώσουν τις προσπάθειές τους με σκοπό την εξάλειψη της πείνας και των 

χειρότερων μορφών δυσθρεψίας, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/70/259 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 1ης 

Απριλίου 2016, με τίτλο «Δεκαετία Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή 

(2016-2025)», που αποσκοπεί στην ανάληψη εντατικής δράσης για την εξάλειψη της 

πείνας και της δυσθρεψίας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη διασφάλιση της καθολικής 

πρόσβασης σε υγιεινότερη και πιο βιώσιμη διατροφή — για όλους τους ανθρώπους, 

όποιοι και αν είναι και ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 25ης 

Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο του 

2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,  

– έχοντας υπόψη Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τον διασυνδεόμενο και 

ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους, ιδίως τον ΣΒΑ 1 (εξάλειψη της φτώχειας σε όλες της 

τις μορφές και παντού), τον ΣΒΑ 2 (εξάλειψη της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής 

ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής και προώθηση της βιώσιμης γεωργίας), και τον 

ΣΒΑ 12 (διασφάλιση βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής), 

– έχοντας υπόψη τη Σύμπραξη του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή 

συνεργασία, της 1ης Δεκεμβρίου 20111, και ιδίως την παράγραφο 32 που αναφέρεται 

στην ανάγκη αναγνώρισης του κεντρικού ρόλου που έχει ο ιδιωτικός τομέας στην 

πρόοδο της καινοτομίας, στη δημιουργία πλούτου, εισοδημάτων και θέσεων εργασίας, 

στην κινητοποίηση εγχώριων πόρων και, κατ' επέκταση, στη μείωση της φτώχειας 

(ΣΒΣ 1), 

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει 

ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των φύλων, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους στόχους της 

συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να 

επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την Επισιτιστική Βοήθεια, η οποία επικυρώθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Νοεμβρίου 2013, 

– έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο Διατροφής για την Ανάπτυξη, το οποίο 

εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής για τη διατροφή για την ανάπτυξη στο Λονδίνο 

                                                 
1 http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf 
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στις 8 Ιουνίου 2013, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Η 

προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα: διδάγματα από επισιτιστικές 

κρίσεις» (COM(2012)0586), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 

«Βελτίωση της διατροφής μητέρας και παιδιού στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας: 

ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ» (COM(2013)0141), και τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2013 για την επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια στο 

πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας, 

– έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή – Μείωση κατά 7 εκατομμύρια του 

αριθμού των καχεκτικών παιδιών κάτω των 5 ετών έως το 20251, το οποίο εγκρίθηκε το 

2014 από την Επιτροπή,  

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση προόδου για το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για τη 

Διατροφή, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, της 2ας Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο «Εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΕΕ για 

την πολιτική επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας: πρώτη διετής έκθεση» 

(COM(2014)0712), 

– έχοντας υπόψη την κοινή συνολική αξιολόγηση της ΕΕ, του FAO και του Παγκόσμιου 

Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΠΤ), του Μαρτίου 2016, με τίτλο «Παγκόσμια 

ανάλυση της κατάστασης επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας στα κρίσιμα σημεία 

επισιτιστικών κρίσεων», 

– έχοντας υπόψη τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Παγκόσμιας 

Επισιτιστικής Ασφάλειας σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 

ασφάλειας, της 11ης Μαΐου 2012, 

– έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή σε 

παρατεταμένες κρίσεις (FFA)2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη νέα συμμαχία για 

την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με ένα πλαίσιο 

πολιτικής της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της επισιτιστικής ασφάλειας4,  

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τον υποσιτισμό 

                                                 
1 SWD(2014)0234. 
2 FAO (2015), Πλαίσιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή σε παρατεταμένες κρίσεις (FFA). 

http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf 
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0247. 
4 ΕΕ C 56E της 26.2.2013, σ. 75. 
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των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τη Διεθνή Έκθεση 

του Μιλάνου του 2015: τροφή για τον πλανήτη, ενέργεια ως πηγή ζωής2,  

– έχοντας υπόψη το Σύμφωνο του Μιλάνου για την Αστική Διατροφική Πολιτική («Milan 

Urban Food Policy Pact») της 15ης Οκτωβρίου 20153, που προωθήθηκε από τον 

δημοτικό συμβούλιο του Μιλάνου και υπεγράφη από 113 πόλεις παγκοσμίως και το 

οποίο υπεβλήθη στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki Moon, και καταδεικνύει τον 

κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στη χάραξη διατροφικών πολιτικών, 

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα επόμενα βήματα για την 

επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την 

επισιτιστική ασφάλεια στον κόσμο (O-000099/2016 – B8-0717/2016), 

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ 2 και οι συνδεδεμένοι με αυτόν στόχοι αποσκοπούν 

στην εξάλειψη της πείνας και της δυσθρεψίας έως το 2030, ιδίως με τη διασφάλιση 

ευκαιριών για αύξηση της παραγωγικότητας των μικρών εκμεταλλεύσεων και με την 

επίτευξη βιώσιμων και ανθεκτικών στο κλίμα γεωργικών και επισιτιστικών 

συστημάτων, που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη διατροφή ενός παγκόσμιου 

πληθυσμού ο οποίος αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 δισεκατομμύρια έως το 2030, ενώ 

παράλληλα θα προστατεύονται η βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και τα συμφέροντα 

και η ευημερία των μικροκαλλιεργητών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων, μέσω των επενδύσεων και 

της παραγωγής τους, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα του ιδιωτικού τομέα 

στον τομέα της γεωργίας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή μπορεί να επιτευχθεί 

πλήρως μόνο όταν μειωθούν δραστικά η φτώχεια και η ανισότητα, διασφαλιστεί η 

ισότητα και ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς, ιδίως με τη δημιουργία 

δικτύων κοινωνικής ασφάλειας που βασίζονται στα δικαιώματα και με την εξασφάλιση 

της πλήρους συμμετοχής των ευάλωτων ομάδων και της ασφαλούς πρόσβασης των 

γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων και των νομαδικών κτηνοτροφικών κοινοτήτων στη 

γη, στη διαχείριση των πόρων και στα άλλα παραγωγικά μέσα, καθώς και στον έλεγχό 

τους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεν σημειωθεί πρόοδος στη μείωση της δυσθρεψίας, αλλά 

παραμένει πολύ αργή και άνιση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, 795 εκατομμύρια 

άνθρωποι στον κόσμο δεν σιτίζονται επαρκώς ώστε να διάγουν έναν αξιοπρεπή, ενεργό 

βίο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας στους τρεις ανθρώπους υφίσταται κάποιας μορφής 

                                                 
1 ΕΕ C 289, 9,8.2016, σ. 71. 
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0184. 
3 http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf 
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δυσθρεψία· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 η WHA ενέκρινε έξι παγκόσμιους στόχους για τη 

διατροφή για το 2025, και συγκεκριμένα τη μείωση κατά 40% του αριθμού των 

καχεκτικών παιδιών κάτω των 5 ετών, τη μείωση κατά 50% της αναιμίας σε γυναίκες 

σε αναπαραγωγική ηλικία, τη μείωση κατά 30% των ελλιποβαρών νεογνών, την 

πρόληψη της αύξησης της παιδικής παχυσαρκίας, την αύξηση του ποσοστού 

αποκλειστικού θηλασμού κατά τους έξι πρώτους μήνες κατά τουλάχιστον 50% και τη 

μείωση της απίσχνανσης κατά την παιδική ηλικία σε ποσοστό μικρότερο του 5%· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θηλασμός είναι η φυσικότερη και η καλύτερη πρόσληψη 

τροφής για τα νεογέννητα βρέφη και τα μικρά παιδιά, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, αλλά η άγνοια της πρακτικής και οι πολιτισμικές επιφυλάξεις εξακολουθούν να 

έχουν ως αποτέλεσμα τον ανεπαρκή αριθμό μωρών που θηλάζουν· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνοδο κορυφής «Διατροφή για την Ανάπτυξη» το 2013, η 

ΕΕ δεσμεύτηκε για τη μείωση της καχεξίας κατά τουλάχιστον 7 εκατομμύρια έως το 

2025, καθώς και για τη διάθεση 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020 

για την επίτευξη του στόχου αυτού· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής πρόσληψη τροφής κατά τις πρώτες 1000 ημέρες 

ζωής του παιδιού έχει σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία, καθώς και κοινωνικές και 

οικονομικές επιπτώσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα στα έξι παιδιά στον κόσμο 

είναι ελλιποβαρές, ότι 41 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι υπέρβαρα ή 

παχύσαρκα, και ότι η δυσθρεψία αποτελεί την αιτία για το 45% περίπου των θανάτων 

παιδιών κάτω των πέντε ετών, κάτι που σημαίνει ότι ετησίως χάνονται αναίτια περίπου 

3 εκατομμύρια νεαρές ζωές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνιος υποσιτισμός πλήττει 

περίπου 161 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι συχνά πιο ευάλωτες στην ανεπάρκεια 

θρεπτικών συστατικών, με διάφορες σοβαρές συνέπειες, μεταξύ των οποίων η 

υπονόμευση της παραγωγικότητάς τους και της ικανότητάς τους να ζήσουν τις 

οικογένειές τους, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται ο διαγενεακός κύκλος της 

δυσθρεψίας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 

δισεκατομμύρια έως το 2030·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

αρπαγής της γης στις αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω συγκεκριμένων 

επιλογών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δικαιωμάτων εγγείου 

ιδιοκτησίας, είναι ουσιώδης για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια ανά τον κόσμο· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υποσιτισμός και η φτωχή διατροφή αποτελούν μακράν τους 

σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την παγκόσμια επιβάρυνση 

με νοσήματα· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της δυσθρεψίας απαιτεί την ανάπτυξη μιας 

αειφόρου γεωργικής πολιτικής που να ευνοεί τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, με 
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στόχο τον εφοδιασμό με θρεπτικές τροφές και τη διαφοροποίηση των ειδών διατροφής· 

λαμβάνοντας, προς τούτο, υπόψη ότι ο έλεγχος, η ιδιοκτησία και η οικονομική 

προσιτότητα των σπόρων είναι ουσιώδεις παράγοντες για την ανθεκτικότητα των 

γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων σε ό,τι αφορά 

την επισιτιστική ασφάλεια· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανοποίηση του δικαιώματος στην τροφή εξαρτάται, μεταξύ 

άλλων, από την πρόσβαση στη γη και σε άλλες παραγωγικές πηγές· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες επενδύσεων και εμπορίου ενδέχεται να έχουν 

καταστροφικές συνέπειες στην επισιτιστική ασφάλεια και τη δυσθρεψία, εάν η 

μακροχρόνια μίσθωση ή η πώληση καλλιεργήσιμης γης σε ιδιώτες επενδυτές έχει ως 

συνέπεια την αποστέρηση των τοπικών πληθυσμών από την πρόσβαση σε 

παραγωγικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη διαβίωσή τους, ή εάν οδηγούν στην 

εξαγωγή και την πώληση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων στις διεθνείς αγορές, 

καθιστώντας έτσι τη χώρα εξαγωγής πιο εξαρτημένη από — και πιο ευάλωτη στη — 

διακύμανση των τιμών των βασικών αγαθών στις διεθνείς αγορές· 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων έχει εισαγάγει μια νέα πίεση στο 

παγκόσμιο σύστημα τροφίμων, δημιουργώντας ανταγωνισμό για τη γη και το νερό· 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη βιώσιμη παραγωγή κρέατος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

επισιτιστική ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα τρίτο των παγκόσμιων σιτηρών 

χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή, ενώ η επέκταση των λειμώνων και των καλλιεργειών για 

την παραγωγή τροφίμων αποτελεί σημαντική πηγή αποψίλωσης, ιδίως στη Νότιο 

Αμερική1· 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 240 εκατομμύρια άνθρωποι σε 45 χώρες χαμηλού εισοδήματος 

και/ή σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις υποφέρουν από την έλλειψη τροφής 

και νερού και 80 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν επισιτιστική κρίση, μεταξύ των οποίων 

41,7 εκατομμύρια εξαιτίας του φαινομένου El Niño του 2016, το οποίο ήταν το 

εντονότερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες· 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, καθημερινά 2.000 παιδιά ηλικίας 

κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν ήδη από ασθένειες που οφείλονται στη ρύπανση των 

υδάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ των νοσοκομειακών κλινών, σε 

παγκόσμια κλίμακα, καταλαμβάνεται από άτομα που πάσχουν από ασθένειες 

οφειλόμενες στην κακή ποιότητα του πόσιμου νερού· 

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2050 το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού του πλανήτη θα 

ζει σε μεγάλες πόλεις και ότι θα καταστεί πιο απαραίτητη από οποτεδήποτε άλλοτε μια 

συνδυασμένη, παγκόσμιου και τοπικού επιπέδου, προσέγγιση της διατροφής· 

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατροφική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις της 

δυσθρεψίας μπορεί να μεταφραστούν σε απώλειες ύψους περίπου 10% του ΑΕΠ 

                                                 
1 Πηγές: Έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για το Δικαίωμα στην Τροφή, Olivier De 

Schutter, 24 Ιανουαρίου 2014, 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_en.pdf 
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ετησίως και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση για τη 

Διατροφή που δημοσίευσε το 2015 ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO), 

κάθε δολάριο, το οποίο δαπανάται για την κλιμάκωση των παρεμβάσεων στον τομέα 

της διατροφής, αποφέρει 16 δολάρια· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση των σπόρων μέσω ρητρών περί δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και μέσω ΓΤΟ απειλεί την επισιτιστική κυριαρχία των χωρών· 

1. επαναλαμβάνει τη σημασία την ανάληψης πραγματικά συντονισμένων και 

επιταχυμένων δράσεων από παγκόσμιους, εθνικούς, τοπικούς, κυβερνητικούς, μη 

κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών και 

βιομηχανικών ερευνητικών φορέων, καθώς και από δωρητές, για την αντιμετώπιση της 

δυσθρεψίας, ώστε να υλοποιηθεί το θεματολόγιο του 2030 και να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 2 

για την εξάλειψη της πείνας· 

2. επισημαίνει ότι τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν τραφεί με μητρικό 

γάλα έχουν 15 φορές λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από πνευμονία και 11 φορές 

λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από διάρροια σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν 

θηλάσει· 

3. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα, καθώς και 

τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών, να κινητοποιήσουν άμεσα 

μακροπρόθεσμες οικονομικές επενδύσεις για τη διατροφική και την επισιτιστική 

ασφάλεια και τη βιώσιμη γεωργία και να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και τη 

διατροφή μέσω της βελτίωσης της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας και μέσω 

συστημικών πολιτικών για τα τρόφιμα και τη διατροφή, οι οποίες θα βασίζονται στα 

δικαιώματα και θα λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τη διάσταση του φύλου, τη βιώσιμη 

γεωργία, τη χρήση των φυσικών πόρων και την πρόσβαση σε αυτούς, τα δημόσια 

ύδατα, τη δημόσια αποχέτευση και υγιεινή, και, αφετέρου, τη δημιουργία και την 

επέκταση δικτύων κοινωνικής ασφάλειας χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζονται στα 

δικαιώματα, ιδίως με στόχο τις πλέον ευπαθείς και περιθωριακές ομάδες· 

4. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα συστημικά προβλήματα που δημιουργεί η 

φτωχή διατροφή σε όλες τις μορφές της· σημειώνει με ανησυχία ότι, κατά το παρελθόν, 

η προώθηση μιας γεωργίας εξαγωγικού χαρακτήρα λειτούργησε εις βάρος των 

οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που παράγουν εδώδιμες καλλιέργειες για τοπική 

κατανάλωση· θεωρεί ότι η επανεπένδυση στην τοπική παραγωγή τροφίμων, με 

ιδιαίτερη έμφαση στους μικροπαραγωγούς τροφίμων και στις αγρο-οικολογικές 

πρακτικές, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των στρατηγικών για τη 

διατροφή· κρίνει εξίσου απαραίτητη την καθιέρωση συστημάτων κοινωνικής 

προστασίας που να διασφαλίζουν ότι όλοι θα έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε 

θρεπτικά τρόφιμα· 

5. σημειώνει με ανησυχία ότι το ένα τρίτο των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως – 

περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι – καταλήγει στα σκουπίδια· παρατηρεί ότι η 

μεγαλύτερη ποσότητα σπαταλάται στη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία, όπου περίπου 

300 κιλά τροφίμων ανά άτομο καταλήγουν στα σκουπίδια· σημειώνει ότι, συνολικά, η 

ΕΕ παράγει 88 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων ανά έτος, ενώ 842 

εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο – το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού – υποφέρουν 

από πείνα· τονίζει την ανάγκη προσαρμογής όλων των συστημάτων τροφίμων με στόχο 
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την εξάλειψη των απωλειών ή της σπατάλης τροφίμων· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συνοχή των 

αναπτυξιακών πολιτικών στις δραστηριότητές τους και, συνεπώς, να εξετάσουν τις 

επιπτώσεις που έχουν στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια οι πολιτικές τους για το 

εμπόριο, τη γεωργία, την ενέργεια κ.λπ.· 

7. καλεί τη διεθνή κοινότητα και την ΕΕ να συνεργαστούν με τις χώρες ώστε να 

στηρίξουν τον προσδιορισμό και την εφαρμογή εθνικών διατροφικών στόχων που θα 

είναι προσαρμοσμένοι στο σχετικό πλαίσιο, εφικτοί, ισχυροί και συνεπείς προς τους 

ΣΒΑ, προκειμένου να μειωθούν η καχεξία και η δυσθρεψία· καλεί την Επιτροπή και τις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ να προωθήσουν συντονισμένες στρατηγικές και προσεγγίσεις 

επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας ανά χώρα και να ενθαρρύνουν τη βελτίωση 

της παρακολούθησης και λογοδοσίας τους από τις χώρες εταίρους· 

8. καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να προωθήσουν ένα παγκόσμιο «δικαίωμα στον 

θηλασμό» και να αναδείξουν τη σημασία του θηλασμού στο πλαίσιο εκστρατειών 

ενημέρωσης για την υγεία των μητέρων και των παιδιών· 

9. καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού για το συνεχιζόμενο 

παγκόσμιο πρόβλημα του υποσιτισμού, το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά και τις 

γυναίκες· 

10. υπογραμμίζει ότι η τοπική παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να έχει την προτεραιότητα 

στις δράσεις κατά του υποσιτισμού, και τονίζει τη σημασία της στήριξης των 

μικροκαλλιεργητών και των γυναικών γεωργών ως παραγωγών τροφίμων· καλεί την 

ΕΕ να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες και τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων 

στην ανάπτυξη τοπικών αγορών, τοπικών αλυσίδων αξίας και τοπικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και στην πρόσβαση σε αυτές, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή εμπορικών πολιτικών που θα στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές, στο πλαίσιο 

της συνολικής στρατηγικής της για τη διατροφή· 

11. επισημαίνει ότι, σε ένα πλαίσιο στο οποίο η συμβατική γεωργία χαρακτηρίζεται από τη 

μονοκαλλιέργεια, η μετάβαση από συστήματα διαφοροποιημένων καλλιεργειών σε 

απλουστευμένα συστήματα με βάση τα δημητριακά έχει συντελέσει στην ανεπαρκή 

πρόσληψη μικροθρεπτικών στοιχείων σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την ΕΕ 

να δεσμευτεί, σύμφωνα και με τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για το 

δικαίωμα στην τροφή, για μια θεμελιώδη στροφή προς την αγροοικολογία, ως ένα μέσο 

ώστε οι χώρες να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους και να βελτιώσουν την ποιότητά της, 

αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα και τη 

φτώχεια· ειδικότερα, καλεί την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών να 

στηρίξουν τη γενετική ποικιλία των καλλιεργειών, π.χ. μέσω της δημιουργίας τοπικών 

συστημάτων ανταλλαγής σπόρων και ρυθμίσεων σχετικών με τους σπόρους, οι οποίες 

να συνάδουν με τη Διεθνή Συνθήκη σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη 

διατροφή και τη γεωργία, και να επενδύσουν σε μια ευρεία ποικιλία θρεπτικών, 

τοπικών και εποχιακών καλλιεργειών τροφίμων που να συνάδουν με τις πολιτιστικές 

αξίες· 

12. υπενθυμίζει την τεράστια σημασία που έχει για την επισιτιστική κυριαρχία η 
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διασφάλιση της πρόσβασης των ανθρώπων στη γη· υπογραμμίζει ότι η αρπαγή γης που 

προκύπτει από εξαγορές μεγάλων εκτάσεων γης σε αναπτυσσόμενες χώρες 

αντιπροσωπεύει μια νέα απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή· ζητεί 

από την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της αρπαγής 

γαιών και για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με στόχο την καταπολέμηση της 

αρπαγής γαιών και τη διασφάλιση της ουσιαστικής εφαρμογής των κατευθυντήριων 

γραμμών του FAO για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης· 

13. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πολιτική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα έχει 

ενθαρρύνει την κερδοσκοπία στις καλλιεργήσιμες γαίες, ιδίως στις πιο εύφορες και σε 

όσες βρίσκονται κοντά σε λιμάνια ή οδικά δίκτυα· παροτρύνει την ΕΕ να άρει, 

σύμφωνα με την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, τα δημόσια 

κίνητρα για την παραγωγή βιοκαυσίμων από εδώδιμες καλλιέργειες· 

14. τονίζει ότι το επίπεδο των επενδύσεων στη διατροφή παραμένει ουσιαστικά ανεπαρκές, 

καθώς οι παρεμβάσεις για τη διατροφή έλαβαν μόνο το 0,57% της παγκόσμιας 

επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας το 2014, καλύπτοντας έτσι μόνο το 1,4% των 

συνολικών αναγκών· 

15. αναμένει την υλοποίηση της δέσμευσης της Επιτροπής να επενδύσει 3,5 

δισεκατομμύρια EUR για τη μείωση της καχεξίας κατά τουλάχιστον 7 εκατομμύρια έως 

το 2025· τονίζει ότι, από τα 3,5 δισεκατομμύρια EUR που δεσμεύτηκαν, μόνο τα 400 

εκατομμύρια προορίζονται για τη στήριξη ειδικών παρεμβάσεων στον τομέα της 

διατροφής, ενώ τα υπόλοιπα 3,1 δισεκατομμύρια EUR προβλέπεται να διατεθούν σε 

παρεμβάσεις που αφορούν ευρύτερα τον τομέα της διατροφής και αντιμετωπίζουν 

συνδεόμενα με αυτήν ζητήματα όπως η γεωργία, η επισιτιστική ασφάλεια, το φύλο, το 

νερό, η αποχέτευση, η υγιεινή και η εκπαίδευση, αλλά δεν αντιμετωπίζουν κατ’ 

ανάγκην απευθείας τις άμεσες αιτίες του παιδικού υποσιτισμού· 

16. υπογραμμίζει ότι η καχεξία, που χαρακτηρίζει ένα παιδί το οποίο είναι υπερβολικά 

μικροκαμωμένο για την ηλικία του, και η οποία εμφανίζεται όταν η χρόνια ανεπαρκής 

διατροφή και οι συνεχείς λοιμώξεις κατά τη διάρκεια των 1000 πρώτων ημερών της 

ζωής του εμποδίζει τη φυσιολογική του ανάπτυξη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

εμπόδια για την ανθρώπινη ανάπτυξη·  

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, ενόψει της δεύτερης συνόδου κορυφής 

υψηλού επιπέδου για τη διατροφή, η οποία θα διεξαχθεί στη Βραζιλία τον Αυγούστου 

του 2016, να διασφαλίσουν την πολιτική ηγεσία της ΕΕ και να προωθήσουν σε 

παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο την επίτευξη των διεθνώς συμφωνηθέντων 

στόχων για τη διατροφή, που είναι σαφείς και φιλόδοξοι· καλεί τις αντιπροσωπείες της 

ΕΕ και την Επιτροπή να προωθήσουν συντονισμένες στρατηγικές για τη διατροφή και 

την επισιτιστική ασφάλεια ανά χώρα, ενσωματώνοντας παράλληλα, σε συνεργασία με 

τις χώρες εταίρους, τους παγκόσμιους στόχους για τη διατροφή σε όλα τα σχετικά 

αναπτυξιακά προγράμματα και τις ανά χώρα στρατηγικές· 

18. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων και να 

εφαρμόσει ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την 

παραγωγή, να μεριμνήσει για την αποτροπή εμπορικών στρεβλώσεων στις παγκόσμιες 

γεωργικές αγορές, σύμφωνα με την εντολή του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, και να 

εντάξει τις πλέον πληττόμενες χώρες στην παγκόσμια εμπορική αγορά, προκειμένου να 
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αντιμετωπίσουν την επισιτιστική ανασφάλεια· 

19. θεωρεί ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη το γεγονός ότι η ασφάλεια των τροφίμων και η ασφάλεια θα αποτελέσουν 

προκλήσεις τα επόμενα χρόνια, λόγω της αυξημένης πίεσης που ασκείται στους 

πόρους· επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση 

των τάσεων δυσθρεψίας τόσο σε χώρες εκτός της ΕΕ όσο και σε κράτη μέλη· 

20. αναγνωρίζει ότι, πέρα από την καχεξία, χρειάζεται επίσης να αντιμετωπιστούν και 

άλλες εκδηλώσεις δυσθρεψίας, όπως η απίσχνανση (χαμηλό βάρος σε σχέση με το 

ύψος) και οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά, μέσω βιώσιμων γεωργικών 

πολιτικών και συστημάτων υγείας· επισημαίνει ότι η παρουσία της απίσχνανσης στη 

Νότια Ασία είναι τόσο σοβαρή, με ποσοστό λίγο κάτω από το 15%, ώστε πλησιάζει το 

επίπεδο ενός κρίσιμου προβλήματος δημόσιας υγείας· 

21. τονίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

απίσχνανσης χρειάζεται να συμπληρωθεί με στρατηγικές της Επιτροπής που συνδέουν 

ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές παρεμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μια 

συνεισφορά από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε μια νέα δέσμευση και έναν νέο 

στόχο για την αντιμετώπιση της απίσχνανσης στα παιδιά κάτω των πέντε ετών, κατά 

τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό· 

22. τονίζει τη σημασία της προώθησης προγραμμάτων διατροφικής εκπαίδευσης στα 

σχολεία και στις τοπικές κοινότητες· 

23. καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ένα σαφές πλαίσιο πολιτικής για αύξηση της στήριξης 

προς τα εθνικά δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές 

και διεθνείς δεσμεύσεις, τα οποία έχουν αποδείξει σε διάφορες χώρες ότι αποτελούν 

σημαντικό μέσο για την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση του υποσιτισμού· 

24. τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, απαιτείται πρόσθετη επένδυση 7 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων ΗΠΑ ετησίως για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων όσον αφορά την 

καχεξία, την αναιμία στις γυναίκες και τον θηλασμό, και ότι η επένδυση αυτή θα είχε 

ως αποτέλεσμα να σωθούν οι ζωές 3,7 εκατομμυρίων παιδιών, να μειωθούν κατά 

τουλάχιστον 65 εκατομμύρια τα καχεκτικά παιδιά και να μειωθούν κατά τουλάχιστον 

265 εκατομμύρια οι γυναίκες που πάσχουν από αναιμία σε σχέση με το 2015· 

25. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ισχυρότερη ηγεσία στον τομέα της επισιτιστικής 

ασφάλειας και της διατροφής, αναβαθμίζοντας τις δεσμεύσεις της με μια πρόσθετη 

δέσμευση 1 δισεκατομμυρίου EUR για ειδικές παρεμβάσεις για τη διατροφή, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της WHA και οι ΣΒΑ για τη διατροφή, 

εκπονώντας μια σαφή στρατηγική για το πώς σκοπεύει να εφαρμόσει και να εντάξει 

τους στόχους αυτούς στα προγράμματα και τις πολιτικές της, και παρέχοντας έναν 

σαφή χάρτη πορείας για την κατανομή των υπεσχημένων κονδυλίων για την περίοδο 

2016-2020· 

26. καλεί την Επιτροπή και τους δωρητές του πλαισίου για αύξηση των προσπαθειών στον 

τομέα της διατροφής (SUN) να συνεχίσουν να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με 

την πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο 

πλαίσιο της Διατροφής για την Ανάπτυξη, με τη χρήση μίας κοινής μεθοδολογικής 



 

PE589.631v01-00 12/13 RE\1105252EL.docx 

EL 

προσέγγισης παρακολούθησης των πόρων, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του 

δικτύου SUN στη Λουσάκα το 2013· 

27. τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης όλων των πολιτικών της ΕΕ με την αρχή της 

συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη· ζητεί, ως εκ τούτου, να σέβονται η εμπορική 

και η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ τα πολιτικά και οικονομικά περιθώρια άσκησης 

πολιτικής των αναπτυσσόμενων χωρών, ώστε οι χώρες αυτές να θεσπίσουν τις 

αναγκαίες πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας 

των λαών τους, περιλαμβανομένης της επισιτιστικής κυριαρχίας· 

28. ζητεί την ανάπτυξη ειδικών δεικτών για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ΕΕ, 

περιλαμβανομένων δεικτών για την παρακολούθηση των δαπανών που αφορούν άμεσα 

ή έμμεσα τη διατροφή, μέσω της προσαρμογής του βασικού κώδικα διατροφής της 

Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DAC) του ΟΟΣΑ και της ανάπτυξης δείκτη της 

DAC για παρεμβάσεις που αφορούν τον τομέα της διατροφής· επιμένει, στο πλαίσιο 

αυτό, στην ανάγκη να καθοριστούν αυστηρά μέτρα παρακολούθησης και λογοδοσίας, 

ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματική παρακολούθηση της 

προόδου· 

29. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τους μικροκαλλιεργητές ώστε να δοκιμάσουν και να 

υιοθετήσουν πιο ανθεκτικές και παραγωγικές γεωργικές πρακτικές (εκείνες που 

πληρούν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστούν «ευφυείς ως προς το κλίμα» και 

ευνοϊκές στην αγροοικολογία) οι οποίες συντελούν στην αντιστροφή της υποβάθμισης 

του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της καταλληλότητας των 

γεωργικών βιοτικών πόρων, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής· 

30. υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στο νερό συμπληρώνει το δικαίωμα στη διατροφή και ότι 

το ψήφισμα του ΟΗΕ του 2010 δεν έχει ακόμα οδηγήσει στη λήψη αποφασιστικών 

μέτρων για την καθιέρωση του δικαιώματος στο νερό ως ανθρώπινου δικαιώματος· 

31. καλεί την Επιτροπή και άλλους δωρητές και φορείς να βελτιώσουν τη συλλογή 

αναλυτικών και συνολικών δεδομένων που αφορούν τη διατροφή, με στόχο τη 

βελτίωση της στόχευσης των μελλοντικών δράσεων· 

32. εμμένει στην ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την 

πρόκληση του υποσιτισμού, που απαιτεί την ανάληψη δράσης σε ευρύ φάσμα 

οικονομικών και κοινωνικών τομέων· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία των εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ περισσότερων ενδιαφερομένων μερών και τον ουσιώδη ρόλο του 

ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της 

κλιμάκωσης των ειδικών παρεμβάσεων στον τομέα της διατροφής, ιδίως δε με την 

ανάληψη καινοτόμων δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον 

τομέα της βιώσιμης γεωργίας, καθώς και με τη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών 

και περιβαλλοντικών πρακτικών στα γεωργικά συστήματα και τα συστήματα 

τροφίμων· 

33. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να έχει την πρωτοπορία μεταξύ των δωρητών στην 

εξάλειψη της δυσθρεψίας, επιταχύνοντας τις προσπάθειές της να εκπληρώσει τις 

δεσμεύσεις της και δανείζοντας τη φωνή και τη στήριξή της, ώστε να διασφαλιστεί η 

δυνατότητα ελέγχου σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε σε σχέση με τις 
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δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Διατροφής για την Ανάπτυξη του 2013 

και να αναληφθούν πρόσθετες δεσμεύσεις για την κάλυψη του χρηματοδοτικού 

χάσματος στον τομέα της διατροφής· 

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αφρικανική 

Ένωση, στον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας και στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας. 


