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25.11.2014 B8-0253/3 

Grozījums Nr.  3 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

par nepietiekamu uzturu bērniem jaunattīstības valstīs 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  

  17.a uzsver, ka viens no nepilnvērtīga 
uztura iemesliem mikroelementu ziĦā 
daudzās jaunattīstības valstīs ir to 
konvenciālajai lauksaimniecībai 
raksturīgā monokultūru audzēšana vai 
pāreja no diversificētas augkopības 
sistēmas uz vienkāršotām graudaugu 
audzēšanas sistēmām;  aicina ES, 
ievērojot ANO īpašā referenta par 
tiesībām uz pārtiku rekomendācijas, sākt 
noteiktu virzību uz agroekoloăiju kā 
iespēju valstīm pašām sevi paēdināt un 
paaugstināt uztura kvalitāti, risinot arī 
klimata pārmaiĦu un nabadzības 
novēršanas problēmas; tāpēc aicina ES 
tās pārtikas palīdzības un 
lauksaimniecības investīciju programmā 
jaunattīstības valstīs nekavējoties sniegt 
atbalstu tām mazo lauku saimniecību 
organizācijām, kuras uzskatāmi parāda 
spējas lauksaimniekiem izplatīt zināšanas 
par labākajiem agroekoloăiskajiem 
paĦēmieniem; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Grozījums Nr.  4 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

par nepietiekamu uzturu bērniem jaunattīstības valstīs 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.b uzsver, ka jauns drauds 
nodrošinājumam ar pārtiku un uztura 
pietiekamībai ir zemes sagrābšana kā 
rezultāts lieliem zemju pirkumiem 
jaunattīstības valstīs;  uzskata, ka 
darījumiem ar zemi jānotiek, pamatojoties 
uz to zemes lietotāju brīvprātīgu, 
iepriekšēju un informētu piekrišanu un ka 
tajos sistemātiski jāiekĜauj cilvēktiesību 
ievērošaanas garantijas;  tāpēc aicina ES 
rīkoties, Ħemot vērā sociālo un vides 
ietekmes novērtējumu līgumiem par 
ieguldījumiem ar jaunattīstības valstīm; jo 
īpaši aicina ES pilnveidot palīdzību 
jaunattīstības valstīm attiecībā uz 
ieguldījumu līgumiem tā, lai uzĦemošajai 
valstij būtu iespējas sabiedrības interesēs 
nodarboties ar zemes darījumu jomas 
regulāciju; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Grozījums Nr.  5 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

par nepietiekamu uzturu bērniem jaunattīstības valstīs 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ia apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  I.a tā kā jaunattīstības valstīs ieguldījumi 
lauksaimniecībā nepieciešami uztura 
nepietiekamības novēršanai; tā kā tomēr 
ieguldījumu līgumiem var būt nevēlama 
ietekme uz nodrošinājumu ar pārtiku un 
pilnvērtīgu uzturu, ja aramzemes līzinga 
vai pārdošanas dēĜ privātam investoram 
vietējie iedzīvotāji zaudē piekĜuvi 
produktīviem resursiem, kas nepieciešami 
viĦu iztikai, vai arī liela daĜa pārtikas tiek 
eksportēta un pārdota starptautiskajos 
tirgos, tādējādi uzĦemošo valsti padarot 
vairāk atkarīgu no — un arī vairāk 
neaizsargātu pret — preču cenu 
svārstībām starptautiskajos tirgos; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Grozījums Nr.  6 

Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0253/2014 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

par nepietiekamu uzturu bērniem jaunattīstības valstīs 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ib apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  I.b tā kā ANO īpašā referenta 2011. gada 
8.marta ziĦojumā “Agroekoloăija un 
tiesības uz pārtiku” ANO Cilvēktiesību 
padomei tika uzskatāmi parādīts, ka, 
saĦemot pietiekamu atbalstu, 10 gadu 
laikā veselos reăionos agroekoloăija var 
divkārt palielināt pārtikas ražošanas 
apjomu, mazinot klimata pārmaiĦas un 
mazinot lauku iedzīvotāju nabadzību; 

Or. en 

 

 


