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3.10.2016 B8-1042/3 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā brīvās tirdzniecības nolīgumi, 

kas apdraud valstu suverenitāti, tostarp 

pārtikas apgādes suverenitāti, un izslēdz 

vietējos lauksaimniekus no viņu pašu 

tirgiem, ir veicinājuši nevienlīdzību un 

nabadzību; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

M apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

M. tā kā nepietiekama uztura apkarošana 

paredz izstrādāt ilgtspējīgu 

lauksaimniecības politiku, kas veicina 

kultūraugu dažādošanu, lai nodrošinātu 

barojošu pārtiku un daudzveidīgu uzturu; tā 

kā šim nolūkam sēklu kontrole, 

īpašumtiesības uz tām un sēklu pieejamība 

ir būtiska sīkzemnieku un ģimenes 

saimniecību noturīgam nodrošinājumam ar 

pārtiku; 

M. tā kā nepietiekama uztura apkarošana 

paredz izstrādāt ilgtspējīgu 

lauksaimniecības politiku, kas veicina 

kultūraugu dažādošanu, lai nodrošinātu 

barojošu pārtiku un daudzveidīgu uzturu; tā 

kā šim nolūkam publiska sēklu kontrole, 

īpašumtiesības uz tām un sēklu pieejamība 

ir būtiska sīkzemnieku un ģimenes 

saimniecību noturīgam nodrošinājumam ar 

pārtiku; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a norāda, ka peļņas palielināšana līdz 

maksimumam nav saderīga ar bada 

novēršanas mērķi un tā izskaušanu, un 

apstiprina, ka ietekmes tirgū un cenu 

dominējošā stāvokļa ļaunprātīga 

izmantošana, zemes pārņemšana, slikti 

darba apstākļi un atkarība no pesticīdu 

lietošana neatbilst tiesību uz pārtiku un 

uzturu garantēšanai un ievērošanai;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.b nosoda īpaši ievirzītu 

lauksaimniecības politikas nostādņu 

uzspiešanu par labu starptautiskiem 

uzņēmumiem, kaitējot mazajiem 

lauksaimniekiem un iedzīvotāju grupām, 

kas visvairāk cieš no bada un 

nepietiekama uztura; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

6. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

6. mudina Komisiju un dalībvalstis pievērst 

uzmanību darbības attīstības politikas 

saskaņotībai un paredzēt attiecīgu politikas 

sazarojumu tirdzniecībā, lauksaimniecībā, 

enerģētikā utt., lai sasniegtu vispārēju 

pārtikas nodrošinājumu; 

6. mudina Komisiju un dalībvalstis pievērst 

uzmanību darbības attīstības politikas 

saskaņotībai un paredzēt attiecīgu politikas 

sazarojumu tirdzniecībā, lauksaimniecībā, 

enerģētikā utt., lai sasniegtu vispārēju 

pārtikas nodrošinājumu; šajā sakarībā 

nosoda brīvās tirdzniecības nolīgumus, 

kas apdraud valstu suverenitāti, tostarp 

pārtikas apgādes suverenitāti, un izslēdz 

vietējos lauksaimniekus no viņu pašu 

tirgiem; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 6.a pauž dziļu nožēlu par zemes 

sagrābšanu, ko veic ārvalstu ieguldītāji 

un kas skar vietējos mazos 

lauksaimniekus un veicina vietējo, 

reģionālo un valsts pārtikas trūkumu un 

nabadzību; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a uzsver, ka būtu jānodrošina sievietēm 

bērnu barošana ar krūti kā visdabīgākais 

un labākais uztura avots jaundzimušajiem 

un maziem bērniem, izmantojot patiesu 

atbalstu sievietēm, nodrošinot labus 

uztura līmeņus un labus darba apstākļus 

un rūpējoties par sociālā un ģimenes 

atbalsta tīkliem, kā arī tiesības uz 

apmaksātu maternitātes atvaļinājumu; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver nepieciešamību saskaņot visas 

ES politikas jomas ar principu par politikas 

saskaņotību attīstībai; tādēļ aicina attiecībā 

uz ES tirdzniecības un attīstības politiku 

nodrošināt attīstības valstīm politiskās un 

ekonomiskās politikas telpu, lai tās varētu 

izstrādāt vajadzīgās politikas nostādnes 

ilgtspējīgas attīstības un cilvēku pašcieņas, 

tostarp pārtikas suverenitātes, veicināšanai; 

27. uzsver nepieciešamību saskaņot visas 

ES politikas jomas ar principu par politikas 

saskaņotību attīstībai; tādēļ aicina attiecībā 

uz ES tirdzniecības un attīstības politiku 

nodrošināt attīstības valstīm politiskās un 

ekonomiskās politikas telpu, lai tās varētu 

izstrādāt vajadzīgās politikas nostādnes 

ilgtspējīgas attīstības un cilvēku pašcieņas, 

tostarp pārtikas suverenitātes, veicināšanai, 

ievērojot vietējo pārtikas ražotāju tiesības 

kontrolēt savu zemi, sēklas un ūdeni un 

noraidot dabas resursu privatizāciju; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.a aicina ES un tās dalībvalstis 

neatbalstīt sēklu privatizācija, izmantojot 

IĪT klauzulās ekonomiskās partnerības 

vai tirdzniecības nolīgumos ar 

jaunattīstības valstīm; uzsver, cik svarīgi 

ir sadarboties ar lauksaimniekiem par 

pieņemamām, vietējiem apstākļiem 

piemērotām un uzlabotām kultūru 

šķirnēm un izveidot noturīgu un 

reaģētspējīgu vietējo sēklu ražošanas 

jaudu, kuras var izmantot pašpietiekami 

un kuru izdzīvošana nav atkarīga no 

līdzekļu devēju finansējuma; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

30.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 30.b aicina ES un tās dalībvalstis, pildot 

saistības par uztura un pārtikas 

nodrošinājumu pasaulē, neatbalstīt ĢMO 

kultūru audzēšanu; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. uzsver nepieciešamību visaptveroši 

risināt nepietiekama uztura problēmu, un 

šajā jautājumā ir jārīkojas daudzās 

ekonomikas un sociālajās jomās; tādēļ 

uzsver, ka ir svarīgi veidot daudzu 

ieinteresēto personu partnerības un ka 

būtiska nozīme ir privātajam sektoram, 

uzlabojot nodrošinājumu ar pārtiku un 

paplašinot ar uzturu saistītos pasākumus, 

jo īpaši atbalstot inovācijas un 

ieguldījumus ilgtspējīgā lauksaimniecībā, 

un uzlabojot sociālo, ekonomikas un vides 

praksi lauksaimniecības un pārtikas 

sistēmās; 

32. uzsver nepieciešamību visaptveroši 

risināt nepietiekama uztura problēmu, un 

šajā jautājumā ir jārīkojas daudzās 

ekonomikas un sociālajās jomās; tādēļ 

uzsver, ka ir svarīgi veidot daudzu 

ieinteresēto personu partnerības un uzlabot 

sociālo, ekonomikas un vides praksi 

lauksaimniecības un pārtikas sistēmās; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Grozījums Nr.  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 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1042/2016 

Linda McAvan 

Attīstības komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi virzībā uz globālo mērķu sasniegšanu un ES saistību izpildi uztura un 

pārtikas nodrošinājuma jomā pasaulē 

Rezolūcijas priekšlikums 

33.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 33.a mudina Komisiju un dalībvalstis 

veicināt uztura un pārtikas 

nodrošinājuma pasākumus un politikas 

un ar tiem: 

  nodrošināt atbilstīgu publisko investīciju 

līmeni, lai garantētu stabilus, ilgtspējīgus 

un iekļaujošus risinājumus; 

 – novērst pasākumus, kas varētu kavēt 

piekļuvi atbilstošam uzturam un pārtikai, 

jo īpaši pasākumus, kas liegtu 

iedzīvotājiem piekļuvi resursiem un 

izejvielām, kuras garantē viņu 

izdzīvošanu, un iespējas tos izmantot; 

 – nosakot pārtikas ražošanas uztura 

dimensiju, censties to nevienkāršot, lai 

ņemtu vērā to, ka pārtikas nodrošinājums 

un uztura līdzekļi nozīmē (pastāvīgu) 

piekļuvi daudzveidīgam un veselīgam 

uzturam, ar to domājot gan tā kvalitāti un 

kvantitāti, gan daudzveidību, nevis tikai 

kaloriju uzņemšanu; 

 – aizsargāt un veicināt sīksaimniecību 

īpašnieku un atstumto grupu pārstāvju 

piekļuvi sēklām un lauksaimniecības 

izejvielām un veicināt un aizsargāt 
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apmaiņu ar sēklām un publiskas 

īpašumtiesības uz tām, kā arī ilgtspējīgas 

tradicionālās metodes, kas garantē 

cilvēktiesību ievērošanu attiecībā uz 

pienācīgu pārtiku un uzturu; 

 – mudināt koncentrēties uz pārtikas ar 

augstu uzturvērtību, kā arī uz vietējām 

kultūrām un sugu audzēšanu, nevis  

pārtikas produktu ražošanu lielos 

apmēros, kuriem ir augsts kaloriju saturs, 

nevis uzturvērtība (kukurūza, cukurs) un 

kuri var radīt uzturvielu trūkumu un 

ēšanas traucējumus; 

 – nodrošināt piekļuvi daudzveidīgam 

uzturam, kas ir veselīgs un saskaņā ar 

kultūras vērtībām, turklāt rūpēties par 

bioloģiski atbilstošu uztura uzņemšanu tā, 

lai sasniegtu labklājību, ņemot vērā 

cilvēka cieņu, kam kalpo piekļuve 

sabiedriskajiem pamatpakalpojumiem 

(tostarp veselības, ūdens un sanitārijas, 

mājokļu un sociālajam nodrošinājumam); 

 – panākt, ka tiek nodrošināti četri 

galvenie cilvēktiesību uz pārtiku un 

uzturu elementi, proti, atbilstība, 

pieejamība, piekļuve un ilgtspēja, 

attiecīgajās stratēģijās nekoncentrējoties 

tikai uz lielāka pārtikas apjoma ražošanu; 

 – nodrošināt, lai kvalitatīva pārtika būtu 

pieejama visiem iedzīvotājiem; 

 – noraidīt mēģinājumus jebkādā veidā 

patentēt dzīvību, augus un dzīvniekus, 

ģenētisko materiālu vai būtiskus 

bioloģiskus procesus, jo īpaši tad, ja runa 

ir par vietējām sugām un to paveidiem; 

 – nodrošināt ar saistību sistēmu, ka 

lauksaimnieki, zvejnieki, mežu teritoriju 

iedzīvotāji un draudzes kopienas var 

izmantot savas tiesības uz zemi un 

aizsardzību un ka tie ir pasargāti no riska 

piespiedu kārtā atdot zemi privātiem 

investoriem; 

 – nodrošināt to, ka šīs veicinātās politikas 

neļauj pārkāpt cilvēktiesības citās valstīs, 

jo īpaši cilvēktiesības uz pārtiku un 
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uzturu, un ka nevalstiskie dalībnieki 

netraucē realizēt šīs tiesības; 

Or. en 

 

 


