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PROCEDŪRAS LAPA

ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas Prezidijs 2015. gada 7. decembra sanāksmē 
Briselē (Beļģija) pilnvaroja Sociālo lietu un vides komiteju sagatavot ziņojumu saskaņā ar 
Reglamenta 2. panta 8. punktu par izicinājumiem ģimenes lauku saimniecībām un mazapjoma 
lauksaimnieciskai ražošanai ĀKK valstīs.

Sociālo lietu un vides komiteja savā 2016. gada 17. un 18. marta sanāksmē par 
līdzreferentiem iecēla Uladi Mussa (Malāvija) un Maria Heubuch (Eiropas Parlaments).

Sociālo lietu un vides komiteja apsprieda ziņojuma projektu … sanāksmē.

Pēdējā sanāksmē tā pieņems pievienoto rezolūcijas priekšlikuma projektu.

Balsošanā piedalījās: ...

Rezolūciju iesniedza pieņemšanai ...
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REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par izicinājumiem ģimenes lauku saimniecībām un mazapjoma lauksaimnieciskai 
ražošanai ĀKK valstīs

ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja,

 tiekoties Nairobi (Kenija) 2016. gada 19.–21. decembrī,

 ņemot vērā 2007. gada 28. jūnija rezolūciju par ĀKK valstu sīkzemnieku nabadzības 
samazināšanu un 2013. gada 27. novembra rezolūciju par ganību lopkopības ietekmi uz 
sociālo jomu un vidi ĀKK valstīs,

 ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna 
valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras 
puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Kotonū nolīgums), jo īpaši tā 23. un 
34. pantu, un Kotonū nolīguma pārskatīšanu 2005. un 2010. gadā1,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2011. gada 27. septembra rezolūciju par ES politikas 
programmu jaunattīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtikas nodrošinājumu saistītās 
problēmas2, un 2013. gada 11. decembra rezolūciju par ES pieeju attiecībā uz noturību 
pret katastrofām un to riska mazināšanu jaunattīstības valstīs — pieredze, kas gūta saistībā 
ar pārtikas nodrošinājuma krīzēm3, 2014. gada 13. marta rezolūciju par īpašumtiesību, 
valdījuma un labklājības celšanas lomu nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības 
veicināšanā jaunattīstības valstīs4, 2015. gada 12. marta rezolūciju par Tanzāniju, it īpaši 
zemes sagrābšanas jautājumu5, kā arī 2016. gada 7. jūnija rezolūciju par Jauno aliansi 
pārtikas nodrošinājuma un uztura jomā6, 

 ņemot vērā Komisijas 2010. gada 31. marta Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
„ES politikas programma jaunattīstības valstu atbalstīšanai, risinot ar pārtikas 
nodrošinājumu saistītās problēmas” (COM(2010)0127) un Padomes 2010. gada 10. maijā 
pieņemtos secinājumus par politikas programmu7, 

 ņemot vērā Padomes 2013. gada 28. maijā pieņemtos secinājumus par pārtikas un uztura 
nodrošinājumu saistībā ar ārējo palīdzību8,

 ņemot vērā Komisijas 2014. gada 3. jūlija rīcības plānu uztura jomā (SWD(2014)0234),

                                               
1 OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.
2 OV C 56E, 26.2.2013., 75. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0578.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0250.
5 OV C 316, 30.8.2016., 122. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
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 ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ilgtspējīgas attīstības samitu un 
Ģenerālās asamblejas 2015. gada 25. septembrī pieņemto noslēguma dokumentu 
„Pārveidosim mūsu pasauli: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”, jo īpaši šajā 
programmā izklāstītajos ilgtspējīgas attīstības mērķos iekļauto 2. mērķi, proti, novērst 
badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un labāku uzturu un sekmēt ilgtspējīgu 
lauksaimniecību1,

 ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ko 2015. gada 12. decembrī noslēgušas Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Konvencijas par klimata pārmaiņām parakstītājas dalībvalstis2,

 ņemot vērā Āfrikas Vispārējo lauksaimniecības attīstības programmu (CAADP), par kuru 
Āfrikas Savienības (ĀS) valstis vienojās 2002. gadā3, 

 ņemot vērā ĀS valstu vadītāju augstākā līmeņa sanāksmi, kura notika 2003. gadā Maputu 
(Mozambika) un kurā ĀS valdības vienojās ieguldīt vairāk nekā 10 % no sava kopējā 
nacionālā budžeta asignējumiem lauksaimniecības nozarē4,

 ņemot vērā ĀS 2012. gada jūlija valstu un valdību vadītāju asambleju, kurā 2014. gads 
tika pasludināts par Āfrikas lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma gadu5, atzīmējot 
desmito CAADP pieņemšanas gadadienu,

 ņemot vērā 2015. gada 15. oktobra Milānas Pilsētu paktu pārtikas politikas jomā, ko 
ierosināja Milānas pilsētas dome, parakstīja 113 pilsētas visā pasaulē un iesniedza ANO 
ģenerālsekretāram Ban Ki-Moon un kas apliecina to, cik būtiska nozīme ir pilsētām 
pārtikas politikas izstrādē, 

 ņemot vērā deklarāciju „Paātrināta lauksaimnieciskās ražošanas izaugsme un pārveide 
kopīgas pārticības un labākas dzīves kvalitātes vārdā”, kuru 2014. gada 27. jūnijā pieņēma 
ĀS valstu vadītāji Malabo (Ekvatoriālā Gvineja) notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē un 
kurā ĀS valstu valdības atkārtoti apņēmās vismaz 10 % no publiskajiem izdevumiem 
atvēlēt lauksaimniecībai6,                

 ņemot vērā G8 valstu grupas 2009. gada Akvilas pārtikas nodrošinājuma iniciatīvu7,

 ņemot vērā lauksaimniecības, zemkopības un lopkopības ministru apvienotajā konferencē 
2009. gada aprīlī Adisabebā (Etiopijā) pieņemto Āfrikas zemes politikas vispārējo 
regulējumu un vadlīnijas (R&V)8, kā arī ĀS valstu vadītāju 2009. gada jūlijā Sirtā (Lībijā) 
notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto deklarāciju „Zemes jautājumi un 
izaicinājumi Āfrikā”9, kurā mudināts regulējumu un vadlīnijas īstenot praksē,

 ņemot vērā ĀS lauksaimniecības, lauku attīstības, zivsaimniecības un akvakultūras 
ministru Adisabebā 2014. gada 1. un 2. maijā notikušajā kopīgajā konferencē pieņemtos 

                                               
1 ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija Nr. A/RES/70/1.
2 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
4 Assembly/AU/Decl.7(II).
5 Assembly/AU/Decl.449(XIX).
6 Assembly/AU/Decl.1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
9 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
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orientējošos principus attiecībā uz liela apmēra ieguldījumiem Āfrikas zemes fondā,

 ņemot vērā ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 2004. gadā pieņemto 
dokumentu „Brīvprātīgi piemērojamas pamatnostādnes, lai atbalstītu tiesību uz pietiekamu 
pārtiku pakāpenisku īstenošanu, panākot pārtikas nodrošinājumu valsts līmenī”1,

 ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

 ņemot vērā 1979. gada ANO Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW)2,

 ņemot vērā 1987. gada Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu3,

 ņemot vērā ANO 2007. gada Deklarāciju par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām4,

 ņemot vērā 2007. gada ANO pamatprincipus un vadlīnijas par izlikšanu no mājokļa un 
pārvietošanu, pamatojoties uz attīstības apsvērumiem5,

 ņemot vērā orientējošos principus par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām, kurus 
2011. gadā apstiprināja ANO Cilvēktiesību padome6, un ESAO pamatnostādnes par 
daudznacionālajiem uzņēmumiem, kuras atjaunināja 2011. gadā7,

 ņemot vērā 2011. gada Pusanas Partnerību efektīvai sadarbībai attīstības jomā8,

 ņemot vērā 2012. gada brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu zemes, 
zivju akvatorijas un mežu īpašumtiesībām (VGGT)9,

 ņemot vērā 1991. gada Starptautisko jaunu augu šķirņu aizsardzības konvenciju (UPOV
konvenciju)10,

 ņemot vērā Māstrihtas principus par valstu eksteritoriālajiem pienākumiem ekonomisko, 
sociālo un kultūras tiesību jomā (ETOP), 

 ņemot vērā 2001. gada Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 
lauksaimniecībai (ITPGRFA)11,

 ņemot vērā 1992. gada Konvenciju par bioloģisko daudzveidību un tās 2000. gada 
Kartahenas protokolu par bioloģisko drošību un 2010. gada Nagojas protokolu par 
piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo 
resursu izmantošanas12,

                                               
1 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
3 http://www.achpr.org/instruments/achpr/
4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
5 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
6 https://www.unglobalcompact.org/library/2
7 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
8 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
9 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
10 http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html
11 http://www.planttreaty.org/
12 https://www.cbd.int/
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 ņemot vērā Reglamenta 18. panta 1. punktu,

 ņemot vērā Sociālo lietu un vides komitejas ziņojumu (ĀKK–ES/xxx.xxx vxx-xx),

A. tā kā parasti netiek likumīgi atzītas mazapjoma ražotāju un pirmiedzīvotāju tiesības uz 
zemi, tādējādi padarot viņus neaizsargātus pret neatbilstīgiem darījumiem ar zemi, 
atsavināšanu bez piekrišanas vai taisnīgas kompensācijas trūkumu;

B. tā kā ieguldījumi mazapjoma lauksaimniecībā ĀKK valstīs pēdējos trīsdesmit gados ir 
atstāti novārtā, savukārt ievērojami ir pieaugusi valstu ar maziem ienākumiem atkarība 
no pārtikas importa, padarot tās neaizsargātas pret cenu svārstībām starptautiskajā tirgū;

C. tā kā plašas publiskās un privātās partnerības (PPP) var lieliem ĀKK valstu 
lauksaimniecības uzņēmumiem radīt dominējošu stāvokli, kas izslēgtu vietējās 
saimniecības;

D. tā kā gan 2030. gada ilgtspējīgas attīstības programmā, gan 2015. gada decembra 
Parīzes nolīgumā par klimata pārmaiņām ir uzsvērta tāda lauksaimniecības modeļa 
attīstīšanas nozīme, kas uzlabo noturību pret katastrofām un rada ilgtspējīgas pārtikas 
sistēmas;

E. tā kā strukturālo pielāgojumu programmu sākšana 20. gadsimta 80. gadu sākumā 
attīstīja uz eksportu orientētu lauksaimniecību, kurā par prioritāti uzskatīja ienesīgo 
kultūru audzēšanu arvien lielākā apjomā globālā tirgus vajadzībām; tā kā šāda izvēle 
nozīmēja uzsvaru uz lielapjoma, ļoti kapitalizētu un mehanizētu ražošanu, savukārt 
mazapjoma lauksaimniecība tika zināmā mērā atstāta novārtā;

F. tā kā starptautiskie tirgi nākotnē kļūs vēl svārstīgāki; tā kā valstis nedrīkstētu uzņemties 
risku būt pārmērīgi atkarīgas no importa, bet tām galvenokārt būtu jāinvestē vietējā 
pārtikas ražošanā, lai stiprinātu izturību pret ārējiem faktoriem;

G. tā kā lauksaimnieku tiesības brīvi ražot sēklas, apmainīties ar tām un tās pārdot ir 
pamatā 90 % no lauksaimniecības iztikas līdzekļu ieguves Āfrikā, bet sēklu 
daudzveidība ir ļoti svarīga, lai panāktu lauksaimniecības noturību pret klimata 
pārmaiņām;

H. tā kā ģimenes lauksaimnieki un mazie lauksaimnieki ir apliecinājuši savu spēju ražot 
dažādus produktus un palielināt ražošanu ilgtspējīgi, piemērojot agroekoloģiskus
paņēmienus;

I. tā kā monokultūras palielina atkarību no ķīmiskā mēslojuma un pesticīdiem, izraisa 
apjomīgu augsnes kvalitātes degradāciju un sekmē klimata pārmaiņas;

J. tā kā lielapjoma lauksaimniecība rada vismaz 14 % no visām gada siltumnīcefekta gāzu 
emisijām — lielākoties tāpēc, ka tiek izmantots slāpekļa mēslojums;

K. tā kā dzimums ir ļoti svarīgs aspekts ieguldījumu lauksaimniecībā ĀKK valstīs;
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L. tā kā saskaņā ar FAO aplēsēm visā pasaulē aptuveni 75 % no augu bioloģiskās 
daudzveidības ir zuduši;

M. tā kā kontrole pār sēklām, īpašumtiesības uz tām un to pieejamība ir būtiski nosacījumi 
nabadzīgo lauksaimnieku pārtikas nodrošinājuma noturīguma garantēšanai,

1. aicina valdības un līdzekļu devējus apturēt vai pārskatīt visus politikas dokumentus un 
projektus, kas tieši sekmē un veicina zemes sagrābšanu vai netieši palielina spiedienu uz 
zemi un dabas resursiem, un var novest pie nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, kā tas 
tika izdarīts saistībā ar ES biodegvielas politiku un Jauno aliansi pārtikas un uztura
nodrošinājuma uzlabošanai Āfrikā (NAFSN); 

2. aicina ES dalībvalstis sistemātiski novērtēt ex ante un ex post darījumu ar zemi 
ietekmi uz cilvēktiesībām un to politikā, kas attiecas uz zemi citās valstīs, iekļaut 
saistošu cilvēktiesību kritēriju un pārskatatbildības mehānismus; 

3. mudina ES dalībvalstis izveidot tādus mehānismus, kas patiešām atbalsta ilgtspējīgu 
attīstību, kā arī instrumentus ģimenes lauku saimniecību un vietējās ekonomikas 
atbalstam Subsahāras Āfrikā, atgādinot, ka ģimeņu lauksaimnieki un mazie 
lauksaimnieki saražo aptuveni 80 % no pasaules pārtikas un nodrošina vairāk nekā 
60 % darbvietu reģionā; 

4. aicina ES un tās dalībvalstis nodrošināt, ka ES reģistrētie ieguldītāji ievēro vietējo 
kopienu tiesības un mazo saimniecību vajadzības, efektīvi īstenojot starptautiskos 
standartus, kas reglamentē atbildīgus ieguldījumus lauksaimniecībā, tostarp ĀS 
Āfrikas zemes politikas vispārējo regulējumu un vadlīnijas un tās orientējošos 
principus attiecībā uz liela apmērā ieguldījumiem Āfrikas zemes fondā, kā arī 
ievērojot orientējošos principus par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām un ESAO 
pamatnostādnes par daudznacionālajiem uzņēmumiem;

5. pauž bažas par to, ka daudzi darījumi ar zemi ir pretrunā principam, kas paredz iegūt 
iesaistīto kopienu brīvu, iepriekšēju un apzinātu piekrišanu; īpaši norāda uz to, ka 
lēmumu pieņemšanas procesā atbilstīgi NAFSN sadarbības satvaram nav tikušas 
iesaistītas visas ieinteresētās personas;

6. uzsver, ka jāatjauno publiskie ieguldījumi ĀKK valstu lauksaimniecībā un prioritāte 
jāpiešķir ieguldījumiem agroekoloģiskos risinājumos atbilstīgi secinājumiem 
Lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un tehnoloģijas starptautiskajā novērtējumā 
attīstības jomā (IAASTD), ANO īpašā referenta par tiesībām uz pārtiku ieteikumiem un 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem;

7. norāda, ka lauksaimniecības ieguldījumu politikas nostādnes pārsvarā sekmē zemes 
iegādi lielā apjomā un galvenokārt ir vērstas uz eksporta lauksaimniecību, kas nav saistīta 
ar vietējo ekonomiku; atgādina, ka lielākajai daļai Āfrikas iedzīvotāju piekļuve zemei un 
īpašumtiesību stabilitāte ir izšķiroši faktori, lai tiktu nodrošinātas viņu tiesības uz pārtiku; 
aicina Āfrikas valstis atzīt visas likumīgās tiesības uz zemi, tostarp neformālās, 
pirmiedzīvotāju un paražu īpašumtiesības, lai atbalstītu ģimenes un mazapjoma lauku 
saimniecības un vērstos pret zemes sagrābšanu;
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8. atgādina, ka FAO pamatnostādnēs par īpašumtiesībām ieteikts nodrošināt piekļuvi zemei; 
aicina ES aktīvi sekot līdzi tādiem darījumiem ar zemi, kuros iesaistīti ES ekonomikas 
dalībnieki, kā arī uzraudzīt šādus darījumus; uzsver, ka privātiem uzņēmumiem, kas 
piedalās PPP, piemēram, NAFSN, būtu jāatbild par savu rīcību; šajā saistībā aicina 
NAFSN puses izveidot stingru pārskatatbildības un uzraudzības mehānismu, tostarp 
paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus vietējiem iedzīvotājiem un kopienām, kurus skar 
darījumi ar zemi;

9. atgādina, ka 90 % lauku saimniecību Āfrikas kontinentā pamatojas uz lauksaimnieku 
tiesībām brīvi ražot sēklas, apmainīties ar tām un tās pārdot un ka sēklu daudzveidība ir 
būtiski svarīga, lai lauku saimniecības Āfrikā varētu pārvarēt klimata pārmaiņas; pauž 
nožēlu par lielražotāju prasībām stiprināt augu selekcionāru tiesības uz augu šķirnēm —
Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) 1991. gada konvencijā lielākā daļa no 
šādiem neoficiāliem līgumiem ir aizliegta;

10. ar bažām konstatē, ka sertificēto sēklu ieviešana un izplatīšana Āfrikā palielina mazo 
lauksaimnieku atkarību, palielina iespējamību nokļūt parādu jūgā un noplicina sēklu 
dažādību;

11. aicina noteikt par prioritāti vietējās kultūras, kas atbilst uzturvērtības prasībām, lai 
pārliecīgu paļaušanos uz importēto pārtiku aizstātu ar spēcīgu vietējo pārtikas ražošanu; 
konstatē, ka tam ir aizvien lielāka nozīme, jo klimats un tirgi paliek aizvien nestabilāki;

12. mudina Komisiju nodrošināt, ka ES īsteno tās savas saistības attiecībā uz lauksaimnieku 
tiesībām, kuras tā uzņēmās, parakstot Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem 
resursiem pārtikai un lauksaimniecībai, un sniedz jebkādu tehnisko palīdzību un 
finansiālo atbalstu sēklu politikas attīstībai; aicina ES atbalstīt intelektuālā īpašuma 
tiesības, kas sekmē vietējiem apstākļiem piemērotu sēklu šķirņu selekciju un pašu 
lauksaimnieku saglabātā sēklas materiāla plašāku izmantošanu;

13. mudina G8 grupas dalībvalstis neatbalstīt ģenētiski modificētu organismu kultūru 
audzēšanu ĀKK valstīs;

14. uzdod līdzpriekšsēdētājiem nosūtīt šo rezolūciju ĀKK Ministru padomei, Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Komisijai, Eiropadomei, Āfrikas Savienībai, Panāfrikas 
parlamentam, ĀKK valstu un ES dalībvalstu reģionālajiem un valstu parlamentiem un 
ĀKK valstu reģionālajām organizācijām. 


