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NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

Všeobecný prístup 

1. konštatuje, že vlády krajín G8 sa na základe spoločného vyhlásenia o potravinovej 

bezpečnosti z L’Aquily z roku 2009 zaviazali podporovať vlastné stratégie zamerané na 

zvyšovanie produkcie potravín, a tým aj rozširovanie prístupu k potravinám, s osobitným 

zameraním na posilňovanie postavenia drobných poľnohospodárov a poľnohospodárok a 

zlepšovanie ich prístupu k pôde a k finančným službám vrátane mikrofinancií a trhov; 

2. konštatuje, že v politickom rámci EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v 

oblasti potravinovej bezpečnosti1 sa zdôrazňuje potreba, aby sa EÚ a jej členské štáty 

zamerali na produkciu potravín v malom rozsahu v záujme zvýšenia dostupnosti potravín 

v menej rozvinutých krajinách, čo by malo mnohonásobný účinok: zvýšili by sa príjmy a 

odolnosť výrobcov, zlepšila by sa dostupnosť potravín pre obyvateľstvo, zvýšila by sa 

kvalita životného prostredia a podporili by sa malé a stredné podniky, ako aj rozvoj 

vidieka na prostredníctvom spracovania; 

3. uznáva, že pokiaľ ide o politiku v oblasti potravinovej bezpečnosti v rozvojových 

krajinách, dôraz sa presunul od obyčajného zvyšovania produkcie poľnohospodárskych 

komodít k zabezpečeniu kapacity jednotlivých krajín uživiť sa a posilniť svoju 

potravinovú sebestačnosť, ktorá sa chápe ako právo ľudí rozhodovať o vlastných 

poľnohospodárskych a potravinových politikách a produkcii; 

4. žiada preto nahradiť prílišnú závislosť od dovážaných potravín ich spoľahlivou domácou 

výrobou, pričom by sa uprednostňovali miestne plodiny, ktoré spĺňajú nutričné 

požiadavky; konštatuje, že je to čoraz dôležitejšie vzhľadom na rastúcu nestabilitu klímy a 

trhov; 

5. domnieva sa, že takáto sebestačnosť zameraná na miestnu, domácu potravinársku výrobu 

a kratšie regionálne potravinové dodávateľské reťazce by pomohla znížiť hlad a 

zabezpečiť miestnemu obyvateľstvu rovnocenný prístup k potravinám, čím by sa zaručili 

lepšie životné podmienky a dlhodobá potravinová bezpečnosť; zdôrazňuje, že keďže 

nespravodlivé obchodné dohody môžu ohrozovať schopnosť týchto krajín zabezpečiť pre 

seba dostatok potravín a môžu vylúčiť ich poľnohospodárov z niektorých trhov, o vývoze 

by sa malo uvažovať až po splnení týchto základných cieľov potravinovej bezpečnosti; 

6. podporuje „strednodobé a dlhodobé programy v oblasti udržateľného poľnohospodárstva, 

potravinovej bezpečnosti, výživy a rozvoja vidieka s cieľom odstrániť hlavné príčiny 

hladu a chudoby, a to aj postupným uplatňovaním práva na primeranú výživu“, ako aj 

prístup k čistej vode, zapojením spoločenstiev do činností poľnohospodárskeho rozvoja 

(poľnohospodárstvo, spracovanie a marketing), a to najmä „budovaním kapacít, kladením 

dôrazu na integrované opatrenia zacielené na politiku, inštitúcie a ľudí, s osobitným 

                                                 
1  Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti, 

COM(2010)0127. 
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dôrazom na drobných poľnohospodárov a poľnohospodárky“1, posilňovaním ich 

postavenia a podporou ich práva na dôstojnú prácu; 

7. konštatuje, že stabilita je vyššia a emigrácia nižšia tam, kde existuje potravinová 

bezpečnosť, ktorá je založená na zdravej a živej pôde a na produktívnych 

poľnohospodárskych ekosystémoch odolných proti zmene klímy; 

Drobné poľnohospodárstvo 

8. poznamenáva, že drobné poľnohospodárstvo zohrávalo vždy kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o 

podnecovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, tým, že zaisťovalo potravinovú 

bezpečnosť všetkým obyvateľom, znižovalo potrebu využívania devízových rezerv na 

dovoz potravín a poskytovalo pracovné miesta; 

9. zdôrazňuje, že drobní poľnohospodári, ktorí produkujú okolo 70 % potravín 

spotrebovaných v Afrike, majú v lokálnom kontexte kľúčový význam pre zabezpečenie 

zdrojov obživy a nezastupiteľné miesto, pokiaľ ide o inkluzívny rozvoj 

poľnohospodárstva; 

10. zdôrazňuje preto, že Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu musí byť v 

prvom rade prospešná pre drobných poľnohospodárov a malé rodinné podniky, aby si 

mohli nájsť svoje miesto a posilniť svoju úlohu v potravinovom dodávateľskom reťazci; 

11. berie na vedomie, že zahraničné súkromné investície a politiky liberalizácie obchodu 

môžu mať výrazný vplyv na poľnohospodárske odvetvia rozvojových ekonomík; 

Zaberanie pôdy, prístup k pôde a konsolidácia pôdy 

12. berie na vedomie nebezpečenstvo nadmernej deregulácie vlastníctva pôdy; zdôrazňuje v 

tejto súvislosti, že sú vážne ohrozené zdroje obživy, prístup k poľnohospodárskej pôde a 

využívanie tradičných poľnohospodárskych metód drobných poľnohospodárov; 

13. odsudzuje rozsiahlu konsolidáciu vlastníctva pôdy vrátane jej zaberania zahraničnými 

investormi, ktorá vážne postihuje drobných poľnohospodárov a má závažný vplyv na 

poľnohospodársku výrobu, zvyšovanie cien potravín a posilňovanie miestnej, regionálnej 

a vnútroštátnej potravinovej neistoty a chudoby; 

Zmena poľnohospodárskeho modelu 

14. uznáva význam prístupu k zdrojom vody na poľnohospodárske účely, ako aj riziká 

prílišného využívania drahocennej vody na zavlažovanie a v tejto súvislosti poukazuje na 

potrebu obmedzovať neúsporné metódy zavlažovania a zdôrazňuje, že agronomické 

techniky, pri ktorých sa šetrí voda, môžu pomôcť zabrániť evapotranspirácii (strate vody z 

pôdy), udržať vodu v zdravej, živej pôde a zachovať čisté zdroje pitnej vody; 

15. uznáva osobitné potreby poľnohospodárstva v tropických a subtropických polosuchých 

oblastiach, najmä pokiaľ ide o plodiny, ktoré potrebujú ochranu pred slnkom a ochranu 

pôdy, a domnieva sa, že pestovanie monokultúr, ktoré vyčerpávajú zdroje, je zastarané a 

darcovské krajiny Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť od tejto praxe stále viac 

                                                 
1 Záverečné vyhlásenie Svetového samitu o potravinovej bezpečnosti, FAO 2009 
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ustupujú; 

16. berie na vedomie potrebu prejsť na udržateľné a rôznorodé poľnohospodárstvo s nižšou 

závislosťou od zdrojov a degradáciou pôdy a väčšou odolnosťou proti negatívnym 

vplyvom zmeny klímy; 

17. zdôrazňuje, že Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu musí viesť k 

vytvoreniu poľnohospodárskej štruktúry v štádiu primárnej výroby, ako aj spracovania, 

ktorá bude prispôsobená z regionálneho hľadiska; 

18. varuje pred nadmernou produkciou nepotravinových poľnohospodárskych komodít 

namiesto potravín, najmä východiskových surovín pre biopalivá, v iniciatívach, ktoré 

financuje Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu, keďže produkcia takýchto 

komodít môže mať škodlivý vplyv na potravinovú bezpečnosť a potravinovú sebestačnosť 

zúčastnených krajín; 

19. žiada pri vypracovaní stratégií a akčných plánov zohľadniť miestne znalosti a miestne 

odrody a pri výrobe osív a množiteľského materiálu použiť prírodné techniky na základe 

konzultácií s miestnymi spoločenstvami; 

Agroekológia a poľnohospodársko-lesnícky systém 

20. berie na vedomie, že dlhodobé agroekologické prístupy, pri ktorých sa efektívne 

využívajú zdroje, majú vďaka vysokej rôznorodosti druhov, prítomnosti užitočných 

druhov, rozloženiu rizík a recyklácii odpadu významný potenciál; 

21. konštatuje, že takéto agronomické techniky – podpora prírodných procesov, ako je tvorba 

ornice, regulácia vody a škodcov alebo uzavretý kolobeh živín – dokážu 

poľnohospodárom a správnym orgánom pri nízkych nákladoch zabezpečiť dlhodobú 

produktivitu a plodnosť; 

22. konštatuje, že vďaka udržateľnému obhospodarovaniu pôdy možno vo svete 

vyprodukovať až o 58 % viac potravín1; 

23. odporúča agroekologické prístupy, najmä tie, ktoré sa zameriavajú na ornicu, vrátane 

permakultúry, poľnohospodársko-lesníckeho systému, striedania plodín a pestovania 

medziplodín, predovšetkým strukovín, podsevu, kompostovania a mulčovania s cieľom 

zlepšiť účinnosť ekosystémových funkcií, a tým v dlhodobom horizonte zvýšiť 

produktivitu a úrodnosť s využitím prírodných procesov; 

24. poukazuje na synergický účinok prístupov zameraných na ornicu v spojitosti s prístupmi 

zameranými na stromy, ako aj synergický účinok prispôsobenia poľnohospodárskych 

ekosystémov zmene klímy; berie na vedomie najmä veľký dopyt po palivovom dreve; 

berie na vedomie predovšetkým možnosť viacnásobného využívania stromov viažucich 

dusík; 

25. konštatuje, že agrochemikálie sa v rozvojových krajinách, napríklad v tých, ktoré sú 

zapojené do Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a výživu, môžu používať v 

                                                 
1  FAO, Svetové partnerstvo pre pôdu 
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nadmernom množstve a/alebo nevhodne; 

26. konštatuje, že tento problém ešte viac zhoršuje negramotnosť a nedostatok vhodnej 

odbornej prípravy a môže viesť k výrazne vyššej úrovni rezíduí pesticídov v čerstvom 

ovocí a v zelenine, ako aj k otravám a môže mať aj ďalšie účinky na zdravie 

poľnohospodárov a ich rodín; 

Prístup k výživným potravinám a vode 

27. zdôrazňuje, že kvalitná, vyvážená strava je mimoriadne dôležitá, a potvrdzuje, že výživa 

by mala byť na ústrednom mieste, pokiaľ ide o (pre-)budovanie potravinových systémov; 

28. pripomína, že výživový stav nemožno stanoviť len na základe energetického príjmu; 

29. zdôrazňuje, že milióny osôb v Afrike, najmä detí, trpia hladom a nekvalitnou a 

nedostatočnou výživou, čo sú hlavné príčiny úmrtnosti na tomto kontinente, a že popri 

zaberaní pôdy a zmene klímy je hlad je jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia utekajú 

zo svojich domovov; 

30. uznáva mimoriadne dôležitý význam, ktorý má pre život prístup k čistej pitnej vode, ako 

aj vplyv, ktorý môže mať v tejto súvislosti poľnohospodárstvo; 

31. požaduje poľnohospodárske a potravinové politiky, ktoré sú z miestneho hľadiska 

primerané a reagujú na potreby celej spoločnosti, s cieľom odstrániť hlad a podvýživu; 

32. zdôrazňuje potrebu stratégií na minimalizovanie plytvania potravinami v rámci 

potravinového dodávateľského reťazca; 

Kritické pripomienky 

33. víta záväzok Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a výživu, pokiaľ ide o 

potravinovú bezpečnosť, avšak vyjadruje znepokojenie nad tým, že použité prostriedky 

vychádzajú zo zastaraných modelov poľnohospodárskeho rozvoja a z nepomeru síl; 

34. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Nová aliancia pre potravinovú bezpečnosť a výživu 

nemusí byť taká prínosná pre malé rodinné poľnohospodárske podniky, ako sa pôvodne 

predpokladalo, ale môže prehlbovať ich závislosť od nákladných vonkajších vstupov; 

35. upozorňuje na nebezpečenstvá deregulácie v sektore osív v zúčastnených krajinách, ktorá 

môže viesť k tomu, že drobní poľnohospodári sa stanú príliš závislými od osív a 

prípravkov na ochranu rastlín vyrobených zahraničnými spoločnosťami; 

36. poukazuje na to, že do rozhodovacieho procesu na základe rámca spolupráce neboli 

zahrnuté všetky zainteresované strany, ale boli z neho skôr vylúčené, okrem iného, 

vidiecke spoločenstvá, poľnohospodárski zamestnanci, drobní poľnohospodári, rybári a 

pôvodné obyvateľstvo a ich právo zapojiť sa do tohto procesu nebolo zohľadnené; 

37. tvrdí, že k africkým štátom treba v tejto aliancii pristupovať ako k partnerom a netreba ich 

považovať len za poskytovateľov služieb, ktorí súkromným investorom znižujú riziká a 

neistotu; 
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38. berie na vedomie správu skupiny G20 z roku 2011, v ktorej sa zdôrazňuje, že pri 

investíciách z dôvodu daňových výhod existuje riziko, že budú len krátkodobé; pripomína, 

že viaceré prieskumy motivácie investorov naznačili, že osobitné daňové stimuly majú na 

investičné rozhodnutia investorov neutrálny alebo negatívny vplyv1; 

39. konštatuje, že daňové stimuly vrátane oslobodení od dane z príjmu právnických osôb v 

osobitných hospodárskych oblastiach pripravujú africké štáty o daňové príjmy, ktoré by sa 

mohli použiť na financovanie životne dôležitých verejných investícií do 

poľnohospodárstva, najmä v oblasti potravinovej bezpečnosti a výživy2; 

40. vyjadruje poľutovanie nad tým, že jediným spoločným ukazovateľom desiatich rámcov 

spolupráce v Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu je index podnikania 

Svetovej banky; 

Požiadavky – zúčastnené krajiny 

41. vyzýva zúčastnené krajiny, aby: 

– uplatňovali dobrovoľné usmernenia FAO pre podporu postupnej realizácie práva na 

primeranú výživu v kontexte potravinovej bezpečnosti jednotlivých štátov z roku 2004, 

ako aj zásady zodpovedného investovania do poľnohospodárstva a potravinových 

systémov FAO z roku 2014 a zaručili súlad s hlavnými zásadami OSN v oblasti 

podnikania a ľudských práv; 

– zabezpečili, aby sa pri posudzovaní činností Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a 

výživu nehodnotila len kvalita investícií, ale aj kvalita vplyvu na rozvoj vrátane, okrem 

iného, cieľov týkajúcich sa práv žien a zaangažovanosti zainteresovaných strán, vyváženej 

a zdravej výživy a spoľahlivosti dodávok potravín; 

– v rámci správ o pokroku jednotlivých krajín vykonávali ročné hodnotenia uplatňovania 

rámca spolupráce pre jednotlivé krajiny (CCF) s cieľom overiť, či boli záväzky splnené, a 

aby výsledky týchto hodnotení zverejňovali; 

– pristupovali k uznávaniu pozemkových práv z hľadiska ľudských práv tým, že prijmú a v 

plnej miere vykonajú dobrovoľné usmernenia FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, 

rybných hospodárstiev a lesov z roku 2012 v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti; 

– zabezpečili participatívne a inkluzívne systémy, v ktorých sa v prvom rade kladie dôraz na 

práva, potreby a záujmy zákonných držiteľov práv na pôdu, najmä drobných 

poľnohospodárov a malé rodinné poľnohospodárske podniky; najmä zabezpečili, aby sa 

od všetkých spoločenstiev, ktoré žijú na pozemkoch, v súvislosti s ktorými sa vykonáva 

prevod vlastníckych práv a/alebo kontroly, vopred získal slobodný a informovaný súhlas; 

– preskúmali verejné politiky a projekty s cieľom odstrániť akúkoľvek motiváciu k 

zaberaniu pôdy a k jej vlastníctvu na nevýrobné účely; 

                                                 
1  Mwachinga, E. (globálny tím na zjednodušenie daní, skupina Svetovej banky), Výsledky prieskumu motivácie 

investorov vo Východoafrickom spoločenstve – prezentácia v Lusake 12. 2. 2013. 
2  Podpora vývoja účinnejších daňových systémov – správa MMF, OECD a Svetovej banky pre pracovnú 

skupinu skupiny G20, 2011. 
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– prijali záväzné vnútroštátne opatrenia proti zaberaniu pôdy, korupcii súvisiacej s prevodmi 

pôdy a využívaniu pôdy na špekulatívne investície; 

– sledovali uznávanie pozemkových práv a systémy certifikácie a zabezpečili, aby boli 

transparentné, neviedli ku koncentrácii vlastníctva pôdy a nepripravovali spoločenstvá 

o zdroje, na ktoré sú odkázané; 

– zabezpečili, aby sa finančná pomoc nepoužívala na podporu iniciatív, ktoré umožňujú 

spoločnostiam vysídliť miestne spoločenstvá; 

– využívali participatívne procesy na navrhovanie modelových systémov zmluvného 

poľnohospodárstva prispôsobených potrebám miestnych spoločenstiev; 

– zriaďovali, propagovali a podporovali organizácie výrobcov, ako sú družstvá, ktoré 

posilňujú vyjednávaciu pozíciu drobných poľnohospodárov, čím vytvárajú potrebné 

podmienky na ich lepšie odmeňovanie na trhoch a umožňujú im spoločne využívať 

poznatky a najlepšie postupy; 

– nadviazali spoluprácu medzi domácimi poľnohospodármi, miestnymi spoločenstvami, 

miestnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom riešiť potravinovú 

neistotu a zlepšovať životnú úroveň, vykonávať konzultácie s vnútroštátnymi 

zainteresovanými stranami a zabezpečiť, aby miestne subjekty boli plne zapojené do 

vykonávania programu; 

– urýchlili vytváranie platforiem s účasťou mnohých subjektov (organizácie drobných 

poľnohospodárov, zainteresované spoločenstvá, zástupcovia organizovanej občianskej 

spoločnosti); 

– zabezpečili, aby drobní poľnohospodári, najmä ženy, mali jasne vymedzené práva 

prístupu k pôde a vode a mohli plne využívať prínosy z rozvoja; riadne konzultovali s 

chovateľmi pri zvažovaní investícií financovaných Novou alianciou pre potravinovú 

bezpečnosť a výživu s cieľom zabrániť konfliktom týkajúcim sa pôdy a optimalizovať 

využívanie spoločnej pôdy; vychádzali pri všetkých opatreniach zo záujmov a možností 

domácich drobných poľnohospodárov; 

– zabezpečili primeranú úroveň verejných investícií s cieľom zaručiť trvalé, udržateľné a 

inkluzívne riešenia; 

– poskytovali poľnohospodárom možnosť vyhnúť sa závislosti od vstupov a podporovali 

systémy osív poľnohospodárov s cieľom udržať a zlepšiť poľnohospodársku biodiverzitu 

zachovaním lokálnych štátnych bánk osív, výmen a nepretržitého rozvoja miestnych 

odrôd osív a konkrétne poskytnutím flexibility, pokiaľ ide o katalógy osív, aby z nich 

neboli vylúčené rôzne odrody používané poľnohospodármi a aby bolo zaručené 

pokračovanie tradičnej produkcie; 

– chránili a podporovali prístup drobných poľnohospodárov, marginalizovaných skupín a 

vidieckych spoločenstiev k osivám a poľnohospodárskym vstupom, ako aj ich výmenu; 

dodržiavali medzinárodné dohody o nepatentovateľnosti ľudského života a biologických 

procesov, najmä v prípade pôvodných kmeňov a druhov; 
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– zabránili tomu, aby boli systémy potravinárskej výroby príliš závislé od fosílnych palív, s 

cieľom obmedziť kolísavosť cien a zmierniť účinky zmeny klímy; 

– vyvinuli v miestnom a regionálnom kontexte krátke potravinové dodávateľské reťazce, 

ako aj vhodnú skladovaciu a komunikačnú infraštruktúru v tejto súvislosti, keďže krátke 

dodávateľské reťazce sú najúčinnejšie v boji proti hladu a chudobe na vidieku; 

– rozvíjali politiky, ktoré podporujú trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a propagujú 

rozmanitejšie poľnohospodárske systémy riadené podľa zásad agroekológie, vrátane 

poľnohospodársko-lesníckeho systému a integrovanej ochrany proti škodcom; 

– sprostredkovali africkým farmárom prístup k cenovo dostupným technologickým 

riešeniam agronomických problémov špecifických pre Afriku, ktoré si vyžadujú len málo 

vstupov; 

– zabezpečili väčší dosah a realizáciu požadovaných cieľov Novej aliancie pre potravinovú 

bezpečnosť a výživu tým, že budú investovať do vzdelania, odbornej prípravy a 

popularizácie poľnohospodárstva s využitím participatívnych prístupov zameraných na 

konkrétne spoločenstvá v oblasti výživy, držby pôdy, práv, poľnohospodársko-lesníckeho 

systému a trvalo udržateľného poľnohospodárstva, ktoré si vyžadujú málo vstupov, 

vrátane trvalo udržateľných tradičných techník; 

– podporovali širokú škálu výživných, miestnych a v čo najväčšej miere sezónnych plodín, 

ktoré sú pokiaľ možno prispôsobené miestnym podmienkam alebo sú pôvodnými 

odrodami a druhmi, vrátane ovocia, zeleniny a orechov, s cieľom zlepšiť úroveň výživy 

zabezpečením neustáleho prístupu k pestrej, zdravej a cenovo dostupnej strave, ktorá je 

primeraná z hľadiska kvality, kvantity a rozmanitosti a nielen kalórií, a v súlade s 

kultúrnymi hodnotami; 

– zabezpečili, aby stratégie neboli založené výlučne na produkcii väčšieho množstva 

potravín, najmä veľkého objemu plodín, ktoré majú len vysoký obsah kalórií a ktoré môžu 

v prípade, ak prevažujú v strave, spôsobiť, že konzumentom budú chýbať ostatné živiny; 

– sa vyhli opatreniam, ktoré by bránili prístupu k primeranej výžive a potravinám, najmä 

opatreniam, ktoré by bránili obyvateľstvu v prístupe a využívaní zdrojov a vstupov, ktoré 

sú zárukou ich prežitia; 

– zabezpečili začlenenie výživy medzi základné verejné služby (vrátane zdravia, vody a 

hygieny); 

– sa usilovali v plnej miere vykonať Medzinárodný kódex pre obchodovanie s náhradami 

materského mlieka, ako aj rezolúcie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA) o 

výžive dojčiat a malých detí; 

– navrhli politiky, ktoré posilňujú postavenie vidieckych žien a zrovnoprávňujú ich, pričom 

by mali osobitne zohľadniť ich časové a pohybové obmedzenia; 

– zabezpečili ženám rovnaké práva a spoločenské a rozhodovacie úlohy, najmä pokiaľ ide o 

prístup k pôde, financovaniu a zdrojom; 
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– zabezpečili, aby mali ženy prospech z transformácie poľnohospodárstva, a to bojom proti 

diskriminačným zvykom a odstránením diskriminačných ustanovení, ktoré bránia v 

prístupe k zdrojom; 

– zahrnuli do rámcov spolupráce pre jednotlivé krajiny konkrétne ciele na posilnenie 

postavenia žien, ako aj harmonogram na ich dosiahnutie; vykonávali rodové 

rozpočtovanie projektov a priebežné hodnotenie s využitím rodovo rozčlenených údajov; 

– začlenili rodovú perspektívu do oficiálnych štatistík a ukazovateľov politík rozvoja 

vidieka s cieľom identifikovať najlepšie postupy a lepšie usmerňovať stratégie; 

– zaviedli systémy na zabezpečenie transparentnosti a zodpovednosti vo všetkých 

iniciatívach; 

– zabezpečili, aby posúdenia vrátane posúdení vplyvu všetkých projektov vykonávali 

nezávislé orgány s využitím širokej škály ukazovateľov na meranie vplyvu na potravinovú 

bezpečnosť, výživu a chudobu, čím sa komplexne zhodnotí pokrok každej krajiny v 

kontexte Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a výživu; 

– zabezpečili, aby finančné, daňové a administratívne reformy nespôsobili oslobodenie 

investorov od spravodlivých príspevkov do daňového základu zúčastnených krajín alebo 

neoprávnene neznevýhodnili investorov v porovnaní s drobnými poľnohospodármi; 

– zabezpečili, aby si príslušné vlády ponechali právo chrániť svoje poľnohospodárske a 

potravinové trhy vhodnými colnými a daňovými režimami, ktoré majú mimoriadny 

význam, pokiaľ ide o riešenie finančných špekulácií a daňových únikov; 

– vykonali dobrovoľné usmernenia FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybných 

hospodárstiev a lesov z roku 2012 na základe participatívnych a inkluzívnych systémov, 

ktoré uprednostňujú práva a potreby zákonných držiteľov práv na pôdu; 

– preskúmali verejné politiky a projekty s cieľom odstrániť akúkoľvek motiváciu k 

zaberaniu pôdy; 

– prijali opatrenia na podporu zodpovedného obchodu a usilovali sa odstrániť colné 

prekážky, ktoré bránia regionálnemu obchodu; 

Požiadavky – EÚ a členské štáty 

42. vyzýva EÚ s jej členskými štátmi, ako najväčšieho poskytovateľa rozvojovej pomoci vo 

svete, aby: 

– podmienili pokračovanie podpory Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a výživu a 

intenzívnej spolupráce splnením uvedených skutočností; 

– umožnili vyvodiť zodpovednosť voči podnikom za ľudské práva, pozemkové práva a 

sociálne, environmentálne a pracovné normy, a najmä zabezpečili, aby si členské štáty 

plnili extrateritoriálne záväzky, ktorými sú viazané, tým, že zabezpečia, aby ich politiky 

neslúžili na porušovanie ľudských práv v iných krajinách a aby neštátne subjekty nebránili 

v uplatňovaní týchto práv; 
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– zabezpečili, aby investori z EÚ rešpektovali práva miestnych spoločenstiev a potreby 

malých poľnohospodárskych podnikov a nabádali aj svojich partnerov, aby ich 

rešpektovali, tým, že budú v rámcoch spolupráce uplatňovať prístup založený na ľudských 

právach, vrátane zachovávania záruk v oblasti environmentálnych, sociálnych, 

pracovných a ľudských práv, ako aj práva na pôdu a najprísnejších noriem 

transparentnosti v súvislosti s ich investičnými plánmi; 

– zabezpečili, aby sa investori z EÚ pri vypracúvaní pracovných zmlúv riadili politikou 

sociálnej zodpovednosti a svoje hospodárske výhody nezneužívali v neprospech 

pracovníkov z miestnych spoločenstiev; 

– nabádali zúčastnené krajiny, aby demokraticky vykonávali svoje vlastné 

poľnohospodárske a potravinové politiky, priority a stratégie navrhnuté v rámci trvalo 

udržateľného poľnohospodárskeho modelu; 

– uznávali potrebu zúčastnených krajín dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a chrániť si svoje 

právo byť v čo najväčšej miere sebestačné; 

– podporovali a presadzovali miestne africké podniky a zainteresované strany ako 

primárnych aktérov a beneficientov iniciatív Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a 

výživu; 

– vykonali nedávne rozhodnutie WTO, ktoré sa týka zrušenia poľnohospodárskych 

vývozných dotácií, ktoré narúšajú miestne trhy a ničia zdroje obživy v rozvojových 

krajinách; 

– zrušili colné prekážky, ktoré zbavujú africké krajiny motivácie pridávať základným 

produktom na miestnej úrovni pridanú hodnotu; 

– zabezpečili účinné programy EÚ s dôrazom na väčší počet menších projektov 

vykonávaných na miestnej a regionálnej úrovni; 

– vzali do úvahy, že vďaka životaschopným, zdravým miestnym spoločenstvám a 

hospodárstvam a plodným, produktívnym a odolným poľnohospodárskym systémom 

zostávajú ľudia žiť na vidieku a nepridávajú sa k masovým migračným tokom, čím sa 

zvyšuje globálna stabilita; 

43. vyzýva zúčastnené vlády a investorov, aby: začali dialóg o Novej aliancii pre potravinovú 

bezpečnosť a výživu s občianskou spoločnosťou, miestnymi spoločenstvami a ďalšími 

inštitúciami; zabezpečili dostupnosť dohodnutých dohôd vo verejnej doméne 

transparentným spôsobom; a zabezpečili zastúpenie príslušných organizácií občianskej 

spoločnosti v rozhodovacích orgánoch Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť a 

výživu. 
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