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NÁVRHY

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

– s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku Evropskému parlamentu a Radě ze dne 9. března 2020 
nazvané „Směrem ke komplexní strategii s Afrikou“ (JOIN(2020)0004),

– s ohledem na zprávu Pracovní skupiny pro venkovské oblasti Afriky ze dne 7. března 
2019,

– s ohledem na deklaraci OSN o právech drobných zemědělců a dalších osob pracujících 
ve venkovských oblastech,

– s ohledem na rozhodnutí Valného shromáždění Organizace spojených národů 
o vyhlášení Desetiletí rodinného farmaření na období 2019–2028,

– s ohledem na strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030,

1. vítá skutečnost, že nové partnerství mezi EU a Afrikou se zasazuje o rozvoj 
zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí a začlenění problematiky 
biologické rozmanitosti;  je však hluboce znepokojen vysokou závislostí afrických států 
na dovozu potravin; v tomto ohledu připomíná, že je třeba zaručit soudržnost 
evropských zemědělských a obchodních politik ve prospěch udržitelného rozvoje tím, 
že se zajistí provedení analýzy jejich dopadů na cíle udržitelného rozvoje, lidská práva 
a práva drobných rolníků a dalších obyvatel žijících ve venkovských oblastech; 
podporuje rozvoj obchodních příležitostí mezi kontinenty za současné ochrany a záruk 
pro citlivé zemědělské produkty s cílem umožnit regionům zvýšit a rozšířit svůj výrobní 
potenciál; poukazuje na to, že obchodní dohody musí dodržovat zásadu spravedlivého 
obchodu ve prospěch místního zemědělství, a zároveň zajistit dostupnost udržitelně 
vyprodukovaných potravin; vybízí Komisi k zajištění toho, aby obchodní dohody 
nedestabilizovaly místní zemědělství, nepoškozovaly drobné zemědělské výrobce 
a nezvyšovaly potravinovou závislost afrického kontinentu;

2. vyzývá EU, aby trvale prohloubila spolupráci mezi oběma kontinenty, včetně 
odborných znalostí a partnerství v oblasti výzkumu a inovací a výměny osvědčených 
postupů v zemědělství; poukazuje na zásadní význam zemědělství a potravinářství 
v hospodářství i ve společnosti v Africe i v EU; domnívá se, že rozvoj udržitelného 
zemědělského odvětví a venkovských oblastí je základním kamenem potenciálu tvorby 
pracovních míst a udržitelného rozvoje v Africe, a proto by měl být ústředním bodem 
vztahů mezi EU a Afrikou; vyzývá EU, aby vypracovala konkrétní strategické 
stanovisko za účelem dále podporovat udržitelné řízení hospodaření s přírodními zdroji 
pomocí udržitelných hodnotových řetězců, zlepšit spolupráci mezi EU a Afrikou s 
důrazem na formování klimaticky neutrální budoucnosti, a vytvořit tak prostředí pro 
udržitelné investice odolnější vůči změně klimatu, vyšší tvorbu hodnot i zaměstnanost 
na místní úrovni; domnívá se, že EU musí výrazně rozvíjet spolupráci s Afrikou, pokud 
jde o postupy rozvoje venkova a agroekologické postupy, které jsou základem 
ekologické, sociální a hospodářské udržitelnosti a přinášejí prospěch drobným 
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zemědělcům a komunitám tím, že zvyšují jejich soběstačnost i odolnost afrického 
zemědělství vůči změně klimatu; vyzývá EU a členské státy, aby aktivně 
spolupracovaly s africkými partnery s cílem vytvořit synergie mezi strategií EU-Afrika, 
politikami Zelené dohody, zejména vnější dimenzí strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“, a obchodními politikami, sladit je s rozvojovou politikou a se závazky v 
oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a doplnit je konkrétními opatřeními v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje, která aktivně podpoří přechod k udržitelným 
zemědělsko-potravinářským systémům se zaměřením na rozvoj krátkých 
dodavatelských řetězců, místní výrobu, distribuci i spotřebu, z nichž budou mít 
prospěch lidé, příroda i hospodářství;

3. zdůrazňuje význam zemědělského a potravinářského odvětví při podpoře zaměstnanosti 
a udržitelných pracovních příležitostí ve venkovských oblastech; zdůrazňuje významný 
podíl africké pracovní síly, především žen a mladých lidí, kteří pro své živobytí, příjmy 
a přímou zaměstnanost závisí na zemědělské produkci potravin, jejich zpracování 
a distribuci; zdůrazňuje, že ve většině případů se to týká drobných zemědělských 
podniků a rodinných zemědělských podniků;  poukazuje na význam podpory 
a zintenzivnění opatření a nástrojů s cílem zvýšit kvalitu a diverzifikaci produktů, 
modernizovat zemědělské postupy, zajistit bezpečné pracovní podmínky a činit opatření 
na posílení odolnosti zemědělců, zejména žen a mladé generace; vyzývá Komisi k 
zajištění toho, aby partnerství EU a Afriky bylo pro oba kontinenty vzájemně přínosné, 
pokud jde o tržní příležitosti, výměnu znalostí, spravedlivé hodnotové řetězce a přístup 
k nástrojům a opatřením pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, 
jakož i podporu těchto nástrojů a opatření; požaduje, aby partnerství mezi EU a Afrikou 
kladlo velký důraz na rozvoj zemědělství a venkova s cílem podpořit hospodářskou 
stabilitu a kvalitu života ve venkovských oblastech;

4. zdůrazňuje, že používání pesticidů v intenzivním zemědělství v Africe může mít dopad 
na zdraví pracovníků, kteří mají velmi malý přístup k odborné přípravě v oblasti 
ochrany rostlin a zdravotní péče, nehledě na škody na životním prostředí; vyzývá ke 
vzdělávání a odborné přípravě v oblasti udržitelných přístupů, co se týče ochrany rostlin 
a alternativ k pesticidům, a k minimalizaci expozice nebezpečným látkám; odsuzuje 
dvojí standard, který EU uplatňuje v souvislosti s pesticidy tím, že umožňuje vývoz 
nebezpečných látek zakázaných v EU do afrických zemí a dalších třetích zemí; žádá 
o změnu stávajících pravidel EU s cílem odstranit tuto právní nesoudržnost v souladu s 
Rotterdamskou úmluvou přijatou v roce 1998 a Zelenou dohodou;

5. zdůrazňuje zásadní přínos mladých dívek a žen k zemědělským a venkovským 
ekonomikám na africkém kontinentu; připomíná, že téměř polovinu zemědělských prací 
v Africe vykonávají ženy, přičemž to jsou většinou drobné nebo samozásobitelské 
zemědělkyně, které nemají potřebný přístup k informacím, úvěrům a půdě; domnívá se 
proto, že je velmi důležité podporovat a posilovat postavení mladých dívek a žen 
v Africe; vyzývá EU, aby partnerské země podporovala, především tak, aby zdokonalily 
své zákony o vlastnictví půdy tím, že uznají všeobecné právo žen na plnohodnotné 
vlastnictví půdy;

6. je znepokojen zejména pokračujícím a stále intenzivnějším odlesňováním v Africe, 
přičemž např. v březnu 2020 byla Konžská pánev druhým nejvíce odlesněným 
regionem na světě, v němž se odlesněná plocha ve srovnání s předchozími lety více než 
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zdvojnásobila; připomíná, že ničení tropických afrických lesů představuje nevratnou 
ztrátu biologické rozmanitosti a schopnosti záchytu uhlíku a také přírodních stanovišť 
a způsobu života původních společenství žijících v lesích; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského závazného právního rámce náležité péče, jenž 
bude založen na pokynech OECD a odpovědném obchodním chování; vyzývá evropské 
společnosti, aby identifikovaly porušování lidských a environmentálních práv 
v globálních dodavatelských řetězcích včetně subdodavatelských řetězců, předcházely 
mu a podávaly o něm zprávy, což se vztahuje na všechny hospodářské subjekty ve 
všech odvětvích, zejména těch, která jsou považována za vysoce riziková v rozvojových 
zemích, například suroviny, kakao, káva a lesnictví; požaduje, aby obchodní dohody s 
africkými státy obsahovaly závazné prvky; naléhavě vyzývá EU, aby spolupracovala s 
vládami a globálními aktéry prostřednictvím dohod o partnerství s cílem podpořit 
jednotný přístup na celosvětové úrovni a vypracovat společné akční plány na ochranu a 
zlepšení správy lesů, vod a mořských ekosystémů v souladu s Pařížskou dohodou a cíli 
udržitelného rozvoje;

7. vzhledem k tomu, že lesy rovněž významně přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu 
a k ochraně biologické rozmanitosti, což předchází  desertifikaci a extrémní erozi půdy; 
zdůrazňuje, že společné úsilí EU a Afriky by mělo podporovat rozvoj zemědělství 
a lesnictví odolného vůči změně klimatu, udržitelný rozvoj venkova a bezpečné 
potravinové systémy, které mají zásadní význam pro vymýcení chudoby, hladu 
a podvýživy; zdůrazňuje, že je důležité zajistit doplňkovost mezi zemědělstvím, volně 
žijícími živočichy a zachováním biologické rozmanitosti, a trvá na tom, že je třeba 
podporovat udržitelné zemědělské postupy, jako je agrolesnictví, namísto 
monokulturních postupů, které poškozují půdu a biologickou rozmanitost, využívají 
více půdy a zhoršují situaci, pokud jde o zajištění potravin v místních komunitách; 
zdůrazňuje existenci ochranářských systémů, které spolupracují se zemědělci, kteří si 
pronajímají půdu pro účely ochrany volně žijících živočichů, poskytují místní pracovní 
místa a zlepšují koexistenci s volně žijícími druhy; v této souvislosti vítá iniciativu 
NaturAfrica, která má chránit volně žijící a planě rostoucí druhy a ekosystémy 
a zároveň nabídnout místnímu obyvatelstvu příležitosti v ekologických odvětvích;

8. zdůrazňuje, že Evropská unie by měla zajistit, aby se při produkci potravin uplatňovaly 
stejně náročné normy bezpečnosti a udržitelnosti, a to jak pro produkt, tak pro způsob 
produkce, zejména s ohledem na ambicióznější cíle strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie pro biologickou rozmanitost do roku 2030;

9. vyjadřuje politování nad tím, že není uznáván strategický význam pastvin, které 
pokrývají přibližně 43 % plochy africké půdy, a jsou proto významnými pohlcovači 
uhlíku; vyzývá Komisi, aby společně s místními společenstvími a místními 
zúčastněnými stranami vypracovala strategii pro optimalizaci tohoto potenciálu 
prostřednictvím udržitelného řízení pastvy, například pastevci;

10. kritizuje rozsah zabírání půdy v Africe; připomíná, že zabírání půdy je brutální 
praktikou, jež je neslučitelná s jakýmkoli cílem potravinové soběstačnosti a jež ohrožuje 
přežití afrických venkovských komunit; zdůrazňuje, že africký kontinent, u něhož se 
očekává výrazný demografický růst, přičemž se odhaduje, že do roku 2050 vzroste 
počet obyvatel na 2,5 miliardy, je i nadále regionem nejvíce postiženým podvýživou; 
připomíná, že přístup k půdě je nezbytný pro zajištění potravin; zdůrazňuje, že 
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zvyšování koncentrace vlastnictví půdy vede často k porušování lidských práv, mimo 
jiné v podobě vysídlování, a že těžba surovin v Africe ještě více zostřuje stávající 
konflikty nebo vytváří nové, což vede spolu se zabíráním půdy k vykořisťování a útlaku 
místního obyvatelstva; vyzývá k dlouhodobé zemědělské strategii na podporu 
zajišťování potravin v Africe a k tomu, aby vnitrostátní, regionální a místní orgány 
konsolidovaly pozemková práva a přijaly zásady pro lepší správu půdy; zdůrazňuje, že 
je třeba zahájit inkluzivní proces rozvoje, provádění a sledování politik a opatření 
souvisejících se zabíráním půdy, za účinné účasti organizací občanské společnosti; 
vyzývá k tomu, aby v rámci všech projektů byly dodržovány dobrovolné pokyny pro 
odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu, které podporují ochranu práv k půdě, a to i v 
oblasti obchodu, a rovněž zajišťují, aby projekty v zásadě neohrožovaly práva drobných 
zemědělců k půdě;

11. konstatuje, že například práva na pastvu a veřejné pastviny jsou tradičními právy na 
využívání půdy založenými na obyčejovém právu, nikoli na zdokumentovaných 
vlastnických právech; přesto zdůrazňuje zásadní význam, který má ochrana těchto 
obyčejových práv pro venkovské obyvatelstvo;

12. naléhavě vyzývá členské státy a EU, aby výrazně zvýšily částku veřejné rozvojové 
pomoci přidělované africkým zemím, která je zaměřena na cíle sociálního, 
hospodářského a environmentálního rozvoje a na výzkum v oblasti zemědělství i 
odbornou přípravu, a aby zohlednily zejména zachování biologické rozmanitosti a 
politiky přizpůsobení se změně klimatu, aby pomohly zemědělcům v Africe při jejich 
nezbytném přizpůsobení se klimatické krizi; vyzývá k tomu, aby agroekologie byla 
uznávána jako základ udržitelných zemědělských a potravinářských systémů a aby se 
vyvinula lepší infrastruktura i hodnotové řetězce pro místní zemědělce; dále zdůrazňuje 
možnosti a potenciál partnerství se soukromým sektorem při dosahování uvedených 
cílů; klade důraz na to, že tato partnerství se soukromými subjekty musí podléhat 
přesným kritériím výběru, veřejnému monitorování, hodnotícím procesům a nezávislým 
mechanismům pro podávání stížností; dále podtrhává, že podpora soukromého sektoru 
musí být podmíněna dodržováním lidských práv a uznáváním práva na potraviny; 
zdůrazňuje, že podpora přístupu evropských podniků k tomuto financování musí být 
vyloučena; zdůrazňuje, že nové partnerství mezi EU a Afrikou musí uznat četné role 
a přínosy místních aktérů i organizací občanské společnosti, a tedy i potřebu zapojit je 
na všech úrovních politického dialogu a dialogu o politikách a do přípravy, 
monitorování a hodnocení prováděcích plánů; poukazuje na to, že přeměna v Africe se 
nejlépe zdaří, jestliže bude odměňována řádná správa věcí veřejných a transparentní 
rozdělování prostředků pomoci a trestáno zneužívání;

13. vítá návrh Pracovní skupiny pro venkovské oblasti Afriky na zřízení programu 
partnerství mezi Evropou a Afrikou, který by byl rozšířen o propojení zemědělských 
subjektů členských států EU a partnerských zemí v Africe, jako jsou mimo jiné 
organizace zemědělců a družstva, venkovské ženské a mládežnické organizace, s cílem 
sdílet osvědčené postupy a posilovat vztahy mezi silně angažovanými a podobnými 
partnery; zdůrazňuje, že společná Pracovní skupina EU-Afrika pro venkovské oblasti 
Afriky připravila v roce 2018 seznam opatření ke zvýšení vlastní produkce potravin v 
Africe a že tento seznam je stále relevantním základem partnerství EU-Afrika, dále 
zdůrazňuje významnou úlohu, kterou mohou mít organizace zemědělců a družstva v 
Africe při zlepšování vyjednávací síly zemědělců a zvyšování jejich příjmů, 
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usnadňování přístupu k vybavení a službám a snižování rizik spojených s uváděním 
výrobků na trh; domnívá se, že výměna zkušeností mezi africkými a evropskými 
organizacemi by byla vzájemně přínosná;

14. vybízí africké a evropské profesní zemědělské organizace, aby spolupracovaly s cílem 
podpořit svoji úlohu v reakci na společné výzvy v oblasti udržitelnosti zemědělství 
a aby rozvíjely výměnu postupů týkajících se organizace hodnotových řetězců 
a produkce;

15. žádá, aby se partnerství mezi EU a Afrikou v oblasti zemědělství zaměřovalo zejména 
na zajištění práva na potravinovou soběstačnost afrických států, v prvé řadě na zvýšení 
jejich potravinového zabezpečení a schopnosti vyhovět nutričním potřebám svých 
obyvatel, zejména pokud jde o bílkoviny, na podporu místního, drobného a rodinného 
venkovského ekologického zemědělství, které zaručí zabezpečení potravin a výživy pro 
všechny a lepší odolnost vůči krizím, zejména klimatické krizi, a klade do popředí 
výrobu udržitelných a zdravých potravin a dobré životní i ekonomické podmínky 
zemědělců; požaduje, aby dohody EU o spolupráci znovu učinily prioritu z podpory 
udržitelného zemědělského rozvoje a z nezávislosti zemědělců třetích zemí; zdůrazňuje 
tedy význam tvorby regionálních a místních afrických trhů s cílem zvýšit odolnost 
distribučních sítí na místě a potravinové zabezpečení; připomíná, že konec podvýživy 
ve všech jejích formách a cíl udržitelného rozvoje č. 2 – vymýcení hladu by měly být 
v novém partnerství považovány za priority; zdůrazňuje, že vytvoření bezpečných a 
udržitelných zemědělských a potravinových systémů by mělo být podporováno 
prostřednictvím regionálních zemědělských politik, zemědělských postupů šetrných k 
životnímu prostředí, dále místní výrobou, neporušenými venkovskými oblastmi, 
ochranou biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů a zavedením hygienických a 
rostlinolékařských norem; konstatuje, že z hlediska výrobních nákladů na zemědělskou 
politiku ze strany zemědělců i veřejných výdajů jsou úspory a výměna místních odrůd 
osiva nejlevnějším, nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, jak přizpůsobit odrůdy 
změně klimatu, čímž se zamezí závislosti na vstupu, zajistí se autonomie zemědělců i 
lepší zabezpečení potravin;

16. zdůrazňuje riziko, že některé zemědělské přebytky, jako je sušené mléko, vzniklé 
během koronavirové krize, jsou vyváženy do méně rozvinutých zemí, a konkurují tak 
místní produkci a způsobují producentům další ztráty; žádá proto Komisi, aby zvážila 
strategii vyřazování zásob, aby se zabránilo negativnímu dopadu na místní malé 
zemědělské podniky v chudých zemích;

17. zdůrazňuje, že ženy, které pracují v samozásobitelském zemědělství, čelí dalším 
překážkám zachování potravinové soběstačnosti kvůli silné ochraně nových odrůd 
rostlin v obchodních dohodách na základě Mezinárodní úmluvy na ochranu nových 
odrůd rostlin.
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