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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že existují všeobecné obavy ze snižujících se, avšak nakumulovaných 
negativních dopadů SZP na rozvojové země; vyjadřuje politování nad tím, že sdělení 
Komise o budoucnosti SZP po roce 2020 takové dopady neuvádí; vyzývá k tomu, aby 
nová SZP obsahovala zásadu „nepůsobit škodu“ rozvojovým zemím jakožto hlavní cíl;

2. vyzývá k tomu, aby SZP po roce 2013 odstranila všechny podpory vývozu a aby oddělila 
přímé platby od produkce, a tak vytvořila rovné podmínky pro zemědělské produkty 
pocházející z EU a z rozvojových zemí; vyzývá Komisi, aby financovala přechodné 
režimy pro plodiny postižené tímto rozdělením, které by byly zaměřeny na podporu 
ekologických a udržitelných zemědělských postupů;

3. za účelem zmírnění zvýšených negativních dopadů SZP na rozvojové země vyzývá EU, 
aby prostřednictvím své obchodní a rozvojové politiky podporovala udržitelné zemědělské 
postupy a potravinovou soběstačnost v rozvojových zemích; zásadní je zachování 
zabezpečení potravin pro nejméně rozvinuté země a rozvojové země zcela závislé na 
dovozu potravin, zrušení záborů půdy, zabezpečení vlastnických práv drobných domácích 
zemědělců, ukončení monopolů na osivo a závislosti na specializovaných pesticidech;

4. konstatuje, že potraviny nejsou pouze komoditou, ale že přístup k potravinám je 
především všeobecným lidským právem;

5. zastává názor, že v souvislosti s bojem proti mezinárodní spekulaci v oblasti cen 
zemědělských komodit by nová SZP měla zavést odpovídající mechanismy a pravidla pro 
řízení obchodu s deriváty pro zemědělské komodity a prohloubit transparentnost; domnívá 
se, že EU by měla jít příkladem a zřídit na svém území místní zemědělské dražby a místní 
distribuční systémy, což zvýší vyjednávací sílu drobných zemědělců v potravinovém 
řetězci;

6. požaduje, aby byla provedena radikální změna textu dohody mezi EU a Mercosurem pro 
jednání jako reakce na hodnocení dopadů ze strany Komise, které varuje před rozsáhlým 
nárůstem nezákonné těžby dřeva a nezákonného průmyslového zemědělství na úkor 
venkovských společenství a životního prostředí a před ztrátou milionů pracovních míst na 
evropském venkově, což by narušilo účinnost SZP.


