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POSTUPOVÁ STRANA

Predsedníctvo Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ na svojej schôdzi, ktorá 
sa konala 7. decembra 2015 v Bruseli (Belgicko), poverilo svoj Výbor pre sociálne veci 
a životné prostredie vypracovaním návrhu správy o výzvach pre rodinné poľnohospodárske 
podniky a malé poľnohospodárske podniky v krajinách AKT v súlade s článkom 2 ods. 8 
rokovacieho poriadku.

Výbor pre sociálne veci a životné prostredie na svojej schôdzi zo 17. a 18. marca 2016 
vymenoval Uladiho Mussu (Malawi) a Mariu Heubuchovú (Európsky parlament) 
za spoluspravodajcov.

Výbor pre sociálne veci a životné prostredie preskúmal návrh správy na svojich schôdzach 
z ...

Na poslednej schôdzi prijal priložený návrh uznesenia.

Na hlasovaní sa zúčastnili: ...

Návrh uznesenia bol predložený na schválenie …
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NÁVRH UZNESENIA

o výzvach pre rodinné poľnohospodárske podniky a malé poľnohospodárske podniky 
v krajinách AKT

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ,

 so zreteľom na schôdzu v Nairobi (Keňa) od 19. do 21. decembra 2016,

 so zreteľom na svoje uznesenia z 28. júna 2007 o znižovaní chudoby malých 
poľnohospodárov v krajinách AKT a z 27. novembra 2013 o sociálnom 
a environmentálnom vplyve pastierstva v krajinách AKT,

 so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských 
a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými 
štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda 
z Cotonou“), najmä na jej články 23 a 34, a na revízie tejto dohody prijaté v rokoch 2005 
a 20101,

 so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu z 27. septembra 2011 o politickom 
rámci EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej 
bezpečnosti2, z 11. decembra 2013 o prístupe EÚ k zvyšovaniu odolnosti a znižovaniu 
rizika katastrof v rozvojových krajinách: poučenie z kríz v oblasti potravinovej 
bezpečnosti3, z 13. marca 2014 o úlohe vlastníckych práv, vlastníctva majetku 
a vytvárania bohatstva pri odstraňovaní chudoby a podpore trvalo udržateľného rozvoja 
v rozvojových krajinách4, z 12. marca 2015 o Tanzánii, najmä o otázke zaberania pôdy5

a zo 7. júna 2016 o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu6, 

 so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Politický 
rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej 
bezpečnosti (KOM(2010) 0127) prijaté 31. marca 2010 a na závery Rady o uvedenom 
politickom rámci prijaté 10. mája 20107, 

 so zreteľom na závery Rady z 28. mája 2013 o potravinovej a výživovej bezpečnosti 
v rámci vonkajšej pomoci8,

 so zreteľom na akčný plán Komisie pre výživu z 3. júla 2014 (SWD(2014) 0234),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.
2 Ú. v. EÚ C 56 E, 26.2.2013, s. 75.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0578.
4 Prijaté texty, P7_TA(2014)0250.
5 Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 122.
6 Prijaté texty, 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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 so zreteľom na samit Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji 
a na výsledný dokument prijatý Valným zhromaždením OSN 25. septembra 2015 
s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, 
a najmä na cieľ 2 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú v ňom stanovené, čiže odstrániť 
hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať udržateľné 
poľnohospodárstvo1,

 so zreteľom na Parížsku dohodu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy prijatú 12. decembra 20152,

 so zreteľom na Komplexný program rozvoja afrického poľnohospodárstva (CAADP), 
ktorý schválila Africká únia (AÚ) v roku 20023, 

 so zreteľom na samit hláv štátov AÚ, ktorý sa konal v Mapute v Mozambiku v roku 2003, 
na ktorom sa vlády štátov AÚ dohodli, že viac ako 10 % svojich celkových vnútroštátnych 
rozpočtových prostriedkov budú investovať do poľnohospodárstva4,

 so zreteľom na zhromaždenie hláv štátov a predsedov vlád štátov AÚ z júla 2012, 
na ktorom bol rok 2014 vyhlásený za rok poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti 
v Afrike5 pri príležitosti desiateho výročia prijatia programu CAADP,

 so zreteľom na iniciatívu Milan Urban Food Policy Pact z 15. októbra 2015 predloženú 
magistrátom mesta Miláno a podpísanú 113 mestami na svete, ktorá bola predložená 
generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi a v ktorej sa zdôrazňuje ústredná úloha 
miest pri tvorbe politík v oblasti udržateľnej výživy, 

 so zreteľom na vyhlásenie z Malaba o urýchlenom raste poľnohospodárstva 
a transformácii v prospech spoločnej prosperity a lepších životných podmienok, prijaté 
27. júna 2014 na samite hláv štátov AÚ v Malabe v Rovníkovej Guinei, ktorým sa vlády
štátov AÚ opätovne zaviazali vyčleniť najmenej 10 % verejných výdavkov 
na poľnohospodárstvo6,

 so zreteľom na iniciatívu krajín G8 v oblasti potravinovej bezpečnosti z L’Aquily z roku 
20097,

 so zreteľom na dokument s názvom Rámec a usmernenia k pôdnej politike v Afrike 
prijatý na spoločnej konferencii ministrov poľnohospodárstva, pôdohospodárstva 
a hospodárskych zvierat, ktorá sa konala v Addis Abebe (Etiópia) v apríli 20098, 
a na vyhlásenie o otázkach a výzvach týkajúcich sa pôdy v Afrike9, ktoré prijali hlavy 
štátov AÚ na samite konanom v Sirte (Líbya) v júli 2009, v ktorom sa naliehavo vyzýva 
na účinné vykonávanie Rámca a usmernení k pôdnej politike v Afrike,

                                               
1 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/70/1.
2 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev. 1.
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf.
4 Zhromaždenie/AÚ/Vyhl. 7(II).
5 Zhromaždenie/AÚ/Vyhl. 449(XIX).
6 Zhromaždenie/AÚ/Vyhl. 1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf.
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa.
9 Zhromaždenie/AÚ/Vyhl. 1(XIII) Rev. 1.
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 so zreteľom na usmerňujúce zásady v oblasti významných pozemkových investícií 
v Afrike, prijaté na spoločnej konferencii ministrov poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, 
rybárstva a akvakultúry krajín AÚ, ktorá sa konala v Addis Abebe 1. a 2. mája 2014,

 so zreteľom na Dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) z roku 2004 na podporu progresívneho uplatňovania práva 
na primeranú výživu v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti1,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

 so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
z roku 19792,

 so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z roku 19873,

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 20074,

 so zreteľom na základné zásady a usmernenia OSN týkajúce sa vysťahovania 
a vysídľovania obyvateľstva kvôli rozvoju z roku 20075,

 so zreteľom na hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011, ktoré 
Rada OSN pre ľudské práva schválila v roku 20116, a na usmernenia OECD 
pre nadnárodné podniky aktualizované v roku 20117,

 so zreteľom na Pusanské partnerstvo pre účinnú rozvojovú spoluprácu z roku 20118,

 so zreteľom na dobrovoľné usmernenia pre zodpovednú správu držby pôdy, rybných 
hospodárstiev a lesov z roku 20129,

 so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991 
(dohovor UPOV)10,

 so zreteľom na Maastrichtské zásady extrateritoriálnych záväzkov štátov v rámci priestoru 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv (ETOP), 

 so zreteľom na Medzinárodnú zmluvu o genetických zdrojoch rastlín pre výživu 
a poľnohospodárstvo z roku 200111,

 so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite z roku 1992 a na Kartagenský protokol 
o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite z roku 2000 a na Nagojský 
protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom 

                                               
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/.
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využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania z roku 20101,

 so zreteľom na článok 18 ods. 1 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre sociálne veci a životné prostredie (ACP-EU/xxx.xxx 
vxx-xx),

A. keďže malí výrobcovia a pôvodní obyvatelia sú zraniteľní, pokiaľ ide o neprimerané 
obchodovanie s pôdou, vyvlastnenie bez súhlasu alebo nespravodlivú kompenzáciu, 
lebo zvyčajne nemajú znalosti o svojich právach týkajúcich sa pôdy;

B. keďže investície do drobného poľnohospodárstva sa v krajinách AKT za posledných 
tridsať rokov zanedbávali, zatiaľ čo závislosť krajín s nízkymi príjmami od dovozu 
potravín vzrástla, čím sa stali citlivými na výkyvy cien na medzinárodných trhoch;

C. keďže veľké verejno-súkromné partnerstvá prinášajú to riziko, že v rámci 
poľnohospodárstva krajín AKT získajú dominantné postavenie veľké poľnohospodárske 
spoločnosti, ktoré vylúčia miestne podniky;

D. keďže v programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 aj v Parížskej dohode 
o zmene klímy z decembra 2015 sa zdôraznil význam rozvíjania modelu 
poľnohospodárstva, ktorý zvyšuje odolnosť a vytvára udržateľné potravinové systémy;

E. keďže programy štrukturálnych úprav prijaté začiatkom 80. rokov 20. storočia rozvinuli 
poľnohospodárstvo sústredené na vývoz s prioritným zameraním na zvyšovanie 
produkcie priemyselných plodín pre svetové trhy; keďže sa tým uprednostňovali 
veľkokapacitné, mechanizované modely produkcie so značnou podporou kapitálu 
a drobné poľnohospodárstvo bolo v porovnaní s tým zanedbávané;

F. keďže medzinárodné trhy budú v budúcnosti menej stabilné; keďže krajiny by nemali 
prijímať riziko prílišnej závislosti od dovozu, ale mali by radšej investovať 
predovšetkým do domácej potravinárskej výroby v záujme budovania odolnosti;

G. keďže od práva poľnohospodárov voľne produkovať, vymieňať a predávať osivá závisí 
živobytie 90 % poľnohospodárov na africkom kontinente, pričom rôznorodosť osiva je 
životne dôležitá pri posilňovaní odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy;

H. keďže rodinní poľnohospodári a drobní poľnohospodári preukázali svoju schopnosť 
poskytovať diverzifikované produkty a zvyšovať produkciu potravín udržateľným 
spôsobom využívaním agroekologických postupov;

I. keďže monokultúry zvyšujú závislosť od chemických hnojív a pesticídov, čo vedie 
k rozsiahlej degradácii pôdy a prispieva k zmene klímy;

J. keďže z priemyselného poľnohospodárstva pochádza najmenej 14 % celkových ročných 
emisií skleníkových plynov, najmä v dôsledku používania dusíkatých hnojív;

                                               
1 https://www.cbd.int/.
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K. keďže otázka rodu je veľmi dôležitým aspektom investícií do poľnohospodárstva 
v krajinách AKT;

L. keďže FAO odhaduje, že na celom svete ubudlo približne 75 % genetickej diverzity 
rastlín;

M. keďže riadenie, vlastníctvo a dostupnosť semien majú zásadný význam pre odolnosť 
chudobných poľnohospodárov v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou;

1. vyzýva vlády a darcov, aby pozastavili alebo preskúmali všetky politiky a projekty, ktoré 
priamo podporujú a umožňujú zaberanie pôdy alebo nepriamo zvyšujú nátlak na pôdu 
a prírodné zdroje a ktoré môžu viesť k vážnym porušeniam ľudských práv, ako to bolo 
v prípade politiky EÚ v oblasti biopalív a Novej aliancie pre potravinovú bezpečnosť 
a výživu v Afrike (NAFSN); 

2. vyzýva členské štáty EÚ, aby systematicky vykonávali svoje ex ante a ex post posúdenia 
vplyvu na ľudské práva v oblasti obchodovania s pôdou a aby zahrnuli záväzné kritériá 
v oblasti ľudských práv a mechanizmy zodpovednosti vo svojich politikách, ktoré majú 
vplyv na pôdu v zahraničí; 

3. naliehavo vyzýva členské štáty EÚ, aby vytvorili skutočné nástroje trvalo udržateľného 
rozvoja a nástroje podpory rodinných poľnohospodárskych podnikov a miestnych 
hospodárstiev v subsaharskej Afrike, a pripomína, že rodinné poľnohospodárske podniky 
a drobní poľnohospodári produkujú okolo 80 % potravín vo svete a zabezpečujú vyše 
60 % zamestnanosti v tomto regióne; 

4. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že investori so sídlom v EÚ rešpektujú 
práva miestnych komunít a potreby drobných poľnohospodárskych podnikov 
prostredníctvom účinného vykonávania medzinárodných noriem, ktorými sa riadi 
zodpovedné investovanie do poľnohospodárstva, vrátane Rámca a usmernení AÚ 
k pôdnej politike v Afrike a hlavných zásad v oblasti významných pozemkových 
investícií v Afrike, a aby dodržiavali hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv 
a smernicu OECD pre nadnárodné spoločnosti;

5. s obavami poznamenáva, že mnohými obchodmi s pôdou dochádza k porušovaniu zásad 
slobodného, predbežného a informovaného súhlasu dotknutých komunít; konkrétne
zdôrazňuje skutočnosť, že do rozhodovacieho procesu v rámci spolupráce aliancie 
NAFSN neboli zapojené všetky zainteresované strany;

6. zdôrazňuje potrebu obnovenia verejných investícií do poľnohospodárstva krajín AKT 
a uprednostnenie investícií do agroekológie v súlade so závermi vyplývajúcimi 
z Medzinárodného hodnotenia poľnohospodárskej vedy a rozvojovej technológie, 
odporúčaniami osobitného spravodajcu OSN pre právo na výživu a s cieľmi udržateľného 
rozvoja;

7. poznamenáva, že poľnohospodárske investičné politiky sú zamerané na nadobúdanie 
pôdy vo veľkom rozsahu a na poľnohospodárstvo orientované na vývoz, ktoré zvyčajne 
nesúvisí s miestnymi hospodárstvami; pripomína, že prístup k pôde a istota držby pôdy sú 
pre väčšinu obyvateľstva v Afrike zásadné pre požívanie práva na výživu; vyzýva africké 
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krajiny, aby uznali všetky legitímne práva na pôdu vrátane neoficiálnych, pôvodných 
a obyčajových práv na držbu pôdy, aby podporili rodinné a malé poľnohospodárske 
podniky a bojovali proti zaberaniu pôdy;

8. pripomína, že v usmerneniach FAO o držbe pôdy sa odporúča zabezpečiť prístup k pôde; 
vyzýva EÚ, aby aktívne sledovala a monitorovala obchodovanie s pôdou, do ktorého sa 
zapájajú aktéri EÚ; zdôrazňuje, že súkromné spoločnosti zapojené do verejno-
súkromných partnerstiev, ako je aliancia NAFSN, by mali niesť zodpovednosť za svoje 
činy; na tento účel vyzýva zmluvné strany aliancie NAFSN, aby zaviedli prísny 
mechanizmus zodpovednosti a monitorovania vrátane opravných prostriedkov 
pre miestnych obyvateľov a komunity, ktorých sa obchodovanie s pôdou týka;

9. pripomína, že od práva poľnohospodárov voľne produkovať, vymieňať a predávať osivá 
závisí živobytie 90 % poľnohospodárov na africkom kontinente a že rôznorodosť osiva je 
životne dôležitá z hľadiska zvyšovania odolnosti poľnohospodárstva voči zmene klímy; 
vyjadruje poľutovanie nad žiadosťami podnikov o posilnenie práv šľachtiteľov rastlín 
v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie pre ochranu nových druhov rastlín 
(UPOV) z roku 1991, ktorým sa zakazuje väčšina takýchto neformálnych opatrení;

10. so znepokojením konštatuje, že v dôsledku zavádzania a rozširovania certifikovaných 
osív v Afrike rastie závislosť drobných poľnohospodárov, zvyšuje sa pravdepodobnosť 
vzniku zadlženosti a oslabuje sa rôznorodosť osiva;

11. žiada nahradiť prílišnú závislosť od dovážaných potravín ich spoľahlivou domácou 
výrobou, pričom treba uprednostňovať miestne plodiny, ktoré spĺňajú nutričné 
požiadavky; konštatuje, že je to čoraz dôležitejšie vzhľadom na rastúcu nestabilitu klímy 
a trhov;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, že záväzky týkajúce sa práv 
poľnohospodárov, ktoré EÚ prevzala v rámci Medzinárodnej zmluvy o genetických 
zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, sa premietnu do technickej pomoci 
a finančnej podpory na politiku v oblasti osiva; vyzýva EÚ, aby podporovala práva 
duševného vlastníctva, ktoré prispievajú k vytváraniu odrôd osív prispôsobených 
miestnym podmienkam a k uchovávaniu osív poľnohospodármi;

13. naliehavo vyzýva členské štáty G8, aby nepodporovali geneticky modifikované plodiny 
v krajinách AKT;

14. poveruje svojich spolupredsedov, aby toto uznesenie postúpili Rade ministrov AKT, 
Európskemu parlamentu, Európskej komisii, Európskej rade, Africkej únii, Panafrickému 
parlamentu, regionálnym a národným parlamentom krajín AKT a členských štátov EÚ, 
a regionálnym organizáciám krajín AKT. 


