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a Bizottság számára 
az eljárási szabályzat 128. cikke 

Linda McAvan 
a Fejlesztési Bizottság nevében 

Tárgy: A globális célok elérése felé tett következő lépések és a világ táplálkozási és 
élelmezésbiztonsága érdekében tett uniós kötelezettségvállalások 

A 2. fenntartható fejlesztési cél és a hozzá kapcsolódó célok az alultápláltság és az éhezés 2030-ig 
megtörténő felszámolására törekednek a kisgazdák termelékenységének növelése, a fenntartható és 
éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdaság és élelmiszertermelés elérése révén, amely képes 
lesz ellátni a világ várhatóan 8,5 milliós népességét. 

2012-ben  az Egészségügyi Világközgyűlés (WHA) megerősítette a 2025-re kitűzött hat globális 
élelmezési cél csoportját, többek között a fejlődésben visszamaradt öt év alatti gyermekek számának 
40%-kal való csökkentését. Jelenleg 159 millió gyermek visszamaradt a fejlődésben (túl alacsonyak a 
korukhoz képest) és 50 millió gyermeket érint a sorvadás (a magassághoz képest túl alacsony súly, 
ami gyakran az akut éhezéshez köthető). Az alultápláltság a fizikai és kognitív képességek 
csökkenését okozza, és elősegíti a szegénység ördögi körét. A táplálkozási téren tett beruházások 
szintje azonban továbbra sem megfelelő. Az alultápláltság közvetlen okait célzó beavatkozások 2014-
ben az összes hivatalos fejlesztési támogatásból mindössze 0,57%-ot kaptak. 

A Bizottság táplálkozásra vonatkozó cselekvési terve arra vállalt kötelezettséget, hogy a fejlődésben 
visszamaradt gyermekek számát 2025-ig 7 millióval csökkenti. A kötelezettségvállalás teljes 3.5 
milliárd eurós összegéből 3.1 milliárd eurót szántak táplálkozásügyi beavatkozásokra, és csak 400 
millió eurót táplálkozás-specifikus beavatkozásokra. A táplálkozásra vonatkozó cselekvési tervről 
szóló eredményjelentés elismeri, hogy a fejlődésben való visszamaradáson kívül az alultápláltság más 
formái – például a sorvadás – is közegészségügyi jelentőséggel bírnak. 

A közelmúltban az élelmezés- és táplálkozásbiztonságról megjelentetett több tanulmány is azt mutatja, 
hogy a szociális biztonsági hálók kialakítása alapvető elem a közösségek élelmiszerhiánnyal 
szembeni ellenállóképességének javítása szempontjából. 

Ebben az összefüggésben a Fejlesztési Bizottság a következő kérdésekre szeretne választ kapni a 
Bizottságtól: 

1. Miképpen kívánja a Bizottság kezelni az alultápláltság egyéb formáit, például a sorvadást? 

2. Tervezi-e a Bizottság, hogy növeli a táplálkozás-specifikus beavatkozásokba irányuló beruházást, 
tekintettel a jelenlegi hatalmas finanszírozási hiányra? 

3. Mit tesz a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a közeljövőben sorra kerülhessen egy, a 
Táplálkozás a növekedésért elképzeléssel kapcsolatos kötelezettségvállalással foglalkozó 
nemzetközi esemény?  

4. Előterjeszt-e majd a Bizottság olyan kezdeményezéseket, amelyek támogatják a szociális 
biztonsági hálók kialakítását a fejlődő országokban? 
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