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Pozměňovací návrh 1
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 20301a,
_________________
1a Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030. Navrácení 
přírody do našeho života (COM(2020) 380 
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final).

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod a 
stanoví si jako cíl vytvoření globální zóny 
volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody o 
volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod, 
aniž by posoudila sociální, 
environmentální a hospodářský dopad v 
zemědělsko-potravinářském odvětví, a 
varuje před cílem vytvoření globální zóny 
volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody o 
volném obchodu mohou destabilizovat 
místní zemědělství a poškodit nejchudší 
vnitrozemské oblasti s nejméně 
produktivním zemědělstvím; Komise by 
měla zajistit obchodní vztahy mezi EU a 
Afrikou, které nebudou podporovat 
soustředění africké potravinové produkce 
na několik málo produktů zaměřených na 
zemědělsko-potravinářský vývoz;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo 
Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 

1. vítá skutečnost, že nové partnerství 
mezi EU a Afrikou se zasazuje o rozvoj 
zemědělských postupů šetrných 
k životnímu prostředí a začlenění obav 
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kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

týkajících se biologické rozmanitosti, 
avšak vyjadřuje politování nad tím, že 
současně i nadále podporuje obchodní 
vztahy, z nichž mají prospěch především 
velké západní společnosti; 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu a zcela pokřivují 
podmínky obchodu vhledem k obrovským 
rozdílům v produktivitě mezi bohatými 
zeměmi Evropské unie a Afrikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

1. vybízí Komisi, aby zajistila, že 
dohody o volném obchodu nebudou 
destabilizovat místní zemědělství, 
poškozovat drobné zemědělské výrobce 
a zvyšovat potravinovou závislost afrického 
kontinentu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

1. vybízí Komisi, aby i nadále hledala 
způsoby, jak by volný obchod nebo 
vytvoření globální zóny volného obchodu 
zahrnující oba kontinenty mohly být 
přínosem pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod 

1. vítá sdělení Na cestě ke komplexní 
strategii pro Afriku a skutečnost, že 
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a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

Komise nadále podporuje kontinentální 
ekonomickou integraci regionů 
prostřednictvím volného obchodu 
a stanoví si jako cíl vytvoření globální 
zóny volného obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody 
o volném obchodu musí chránit zejména 
místní zemědělství a citlivá odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise nadále podporuje volný obchod a 
stanoví si jako cíl vytvoření globální zóny 
volnému obchodu zahrnující oba 
kontinenty; připomíná, že dohody o 
volném obchodu destabilizují místní 
zemědělství, poškozují drobné zemědělské 
výrobce a zvyšují potravinovou závislost 
afrického kontinentu;

1. zdůrazňuje, že Komise nadále 
podporuje volný obchod, který přináší 
ekonomické výhody a zajišťuje 
dodržování náročných norem EU v oblasti 
kvality a životního prostředí, a stanoví si 
jako cíl vytvoření globální zóny volnému 
obchodu zahrnující oba kontinenty; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 11
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná význam potravinové 
soběstačnosti, tedy zásady, která závisí na 
schopnosti jednotlivých zemí nebo 
regionů nasytit svoje obyvatelstvo v co 
nejvyšší míře z vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že tato zásada je obzvláště 
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důležitá pro africký kontinent, který je na 
celém světě nejvíce zasažen podvýživou 
a kde by mělo v nadcházejících letech 
dojít k silnému demografickému růstu, 
a to zejména v subsaharské oblasti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. podporuje rozvoj obchodních 
příležitostí mezi kontinenty za současné 
ochrany a záruk pro citlivé zemědělské 
produkty s cílem umožnit regionům zvýšit 
a rozšířit svůj produkční potenciál; 
poukazuje na to, že obchodní dohody mají 
potenciál posílit místní zemědělství, ale 
musí dodržovat zásadu spravedlivého 
obchodu, aniž by došlo k narušení 
místního zemědělství, a zároveň zajistit 
dostupnost udržitelně vyprodukovaných 
potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná nový Evropský 
konsenzus o rozvoji, v němž EU a její 
členské státy potvrzují svůj závazek k 
soudržnosti politik v zájmu rozvoje (Policy 
Coherence for Development – PCD), který 
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vyžaduje, aby byly zohledňovány všechny 
cíle rozvojové spolupráce v oblastech 
politiky, které pravděpodobně budou mít 
dopady na rozvojové země;

Or. de

Pozměňovací návrh 14
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. 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 spolupráce mezi EU 
a Afrikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že počet afrických 
obyvatel by měl v roce 2050 vzrůst na 2,5 
miliardy, a zdůrazňuje důležitou úlohu 
zemědělství a rozvoje venkova při 
zajišťování potravin a vytváření 
příjmů; žádá Komisi, aby aktualizovala 
název prvního navrženého partnerství 
s cílem náležitě zohlednit význam přístupu 
k potravinám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k tomu, aby partnerství 
mezi EU a Afrikou v zemědělství 
podporovalo přechod na udržitelné 
zemědělské a potravinářské systémy, které 
se zaměřují na rozvoj krátkých 
dodavatelských řetězců, místní produkci 
a distribuci pro místní spotřebu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá EU, aby trvale prohloubila 
spolupráci mezi oběma kontinenty, 
poukázala na výhody regionálních 
hospodářských cyklů a aby také 
podporovala udržitelné investice šetrné 
vůči klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že potravinová 
soběstačnost podporuje rozvoj podle 
vlastních potřeb, a nedochází tak k újmě 
pro způsob života a prostředky obživy 
obyvatel Afriky a zároveň to umožňuje 
zabránit dumpingu v důsledku 
zvýhodněného postavení evropských 
producentů, kteří získávají dotace ze SZP, 
dotace na vědu, dovednosti 
a technologické prostředky; připomíná 
v této souvislosti, že úlohou Evropy není 
„nasytit svět“, ale nechat regiony a země, 
aby se nasytily samy; připomíná tedy 
význam tvorby regionálních a místních 
afrických trhů s cílem zvýšit odolnost 
distribučních sítí v místě a potravinové 
zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že model intenzivního 
zemědělství EU orientovaného na vývoz se 
zase opírá o dovoz velkého množství 
bílkovinného krmiva; zdůrazňuje, že v 
důsledku našeho konzumního chování 
jsou ze třetích zemí odčerpávány značně 
rozsáhlé zdroje; zdůrazňuje, že evropské 
využívání zdrojů na celém světě může mít 
nepříznivý dopad na lidi ve třetích zemích, 
a podtrhuje odpovědnost, která z toho 
vyplývá;

Or. de

Pozměňovací návrh 20
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Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. žádá, aby Evropská komise 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje 
a závazky přijatými v rámci strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“ prostřednictvím 
svých vnějších a obchodních politik 
aktivně spolupracovala s africkými 
partnery při přechodu na udržitelné 
zemědělsko-potravinářské systémy, z nichž 
budou mít prospěch lidé, příroda 
a hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vítá zřízení platformy Africké unie 
a Evropské unie pro zemědělsko-
potravinářské odvětví v souladu 
s doporučeními Pracovní skupiny pro 
venkovské oblasti Afriky, která propojuje 
africké a evropské zemědělsko-
potravinářské odvětví s cílem podpořit 
partnerství, výměnu osvědčených postupů 
a udržitelné a inkluzivní investice do 
afrického zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Marlene Mortler
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je důležité utvářet 
budoucnost neutrální vůči klimatu a že 
klíčem k udržitelnému hospodářskému 
modelu musí být oběhové hospodářství s 
udržitelnými hodnotovými řetězci, aby 
byly podmínky pro vzájemný obchod 
postaveny na plodném základě;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Evropskou unii a její 
členské státy, aby vytvořily synergie mezi 
strategií EU-Afrika a Zelenou dohodou 
(zejména vnějším rozměrem strategie „od 
zemědělce ke spotřebiteli“) spolu 
s konkrétními opatřeními k zajištění práva 
na zdravé, odolné a udržitelné potraviny 
pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyzývá EU, aby vypracovala 
konkrétní strategické stanovisko s cílem 
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více podpořit udržitelné řízení přírodních 
zdrojů, zlepšit spolupráci mezi EU a 
Afrikou s ohledem na účinné a bezpečné 
odvětví surovin a lépe zaručit přístup k 
obnovitelným zdrojům energie a 
udržitelným hodnotovým řetězcům;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá zaměření strategie na úlohu 
digitalizace v zemědělství a řízení 
přírodních zdrojů; vyzývá k rozšíření 
příležitostí, které by zejména mladým 
zemědělcům umožnily využít příležitostí 
digitalizace k co nejúčinnějšímu využívání 
omezených zdrojů a současnému zajištění 
větší produkce potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Marc Tarabella, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. je hluboce znepokojen vysokou 
závislostí afrických států na dovozu 
potravin především z Evropské unie, 
zejména pokud tento dovoz tvoří dotované 
výrobky, jejichž nízká cena představuje 
škodlivou hospodářskou soutěž pro 
drobné zemědělství v Africe;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje význam a potenciál 
zemědělského a potravinářského odvětví 
při podpoře zaměstnanosti mladých lidí 
a žen a při poskytování důstojných 
a udržitelných pracovních příležitostí ve 
venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyjadřuje politování nad 
nadprodukcí masa a mléka v Evropské 
unii a nad jejím agresivním vývozním 
modelem, který poškozuje africký trh 
a místní výrobce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. domnívá se, že podpis dohody o 
africké kontinentální zóně volného 
obchodu (AfCFTA) otevírá nové 
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příležitosti pro regionální hospodářskou 
integraci a obchod v rámci Afriky; 
zdůrazňuje, že tato dohoda vytváří 
bezpečné rámcové podmínky pro investice, 
větší tvorbu přidané hodnoty na místní 
úrovni a zaměstnanost;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. vyzývá Evropskou unii, aby 
vytvořila geostrategickou vizi pro 
zemědělství umožňující podporu důkladně 
přepracované společné zemědělské 
politiky zaměřené na udržitelnost, která by 
nenarušovala udržitelný rozvoj 
zemědělství v Africe usilujícího 
o soběstačnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. podporuje agroekologické postupy 
coby základy ekologické, sociální 
i ekonomické udržitelnosti v Africe 
i v Evropě a multifunkční řešení, která 
tento přístup prosazovaný programem 
OSN pro životní prostředí (UNEP) 
a Organizací OSN pro výživu 
a zemědělství (FAO) přináší pro zvýšení 
odolnosti afrického zemědělství vůči 
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klimatickým otřesům, pro lepší ochranu 
půdy a boj s erozí a dezertifikací, lepší 
biologickou rozmanitost a tím i menší 
rizika pro výrobce, protože jsou 
nezávislejší a lépe se přizpůsobí změně 
klimatu; má za to, že Evropská unie musí 
navázat významnou spolupráci s Afrikou 
v oblasti těchto agroekologických 
postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1f. zdůrazňuje významnou úlohu osiv 
v souvislosti s udržitelnou zemědělskou 
a potravinářskou produkcí a s kontrolou 
zemědělců nad plodinami; připomíná, že 
výměna osiv místních odrůd je pro 
zemědělce způsobem, jak nebýt závislí na 
zemědělsko-průmyslovém odvětví, 
vhodným způsobem, jak vytvořit politiku 
potravinového zabezpečení a konečně také 
jak přizpůsobit produkci půdním 
a klimatickým podmínkám a rychlé změně 
klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1g. podtrhuje potenciál 
agroekologických postupů, mimo jiné 
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permakultury a agrolesnictví a ochrany 
a sdílení osiv, ekologického zemědělství 
pro zlepšování rozmanitosti výživy 
venkovských společenství a pro odklon od 
monokultur a podporu potravinové 
soběstačnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1h. připomíná usnesení 
(2015/2277(INI)) přijaté dne 16. dubna 
2016 komisí DEVE Evropského 
parlamentu a dne 7. června 2016 
v souvislosti s NASEAN a zpochybňuje 
podporu geneticky modifikovaných 
organismů ze strany EU a obecněji 
skupiny G8 v Africe;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1i. připomíná význam agrolesnických 
a permakulturních přístupů ve smíšených 
zahradách, které jsou skvělé pro zajištění 
potravinového zabezpečení drobných 
pěstitelů a společenství; zdůrazňuje, že 
některé stromy jsou také luštěninami, 
které zachycují atmosférický dusík, 
a snižují tak potřebu chemických hnojiv, 
která ničí půdní život a zvyšují výrobní 
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náklady zemědělců, čímž se zvyšuje 
závislost na vstupech; zdůrazňuje, že 
nedostatek stromů ve venkovském 
prostředí vede k dezertifikaci a extrémní 
erozi půdy; zdůrazňuje, že je to částečně 
způsobeno tím, že místní obyvatelstvo 
potřebuje palivové dřevo, a také je vyvíjen 
tlak nadměrným spásáním; bere na 
vědomí potřebu jednoduchých, 
spravedlivých, účinných a integrovaných 
řešení pro rozvoj venkova v praxi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 1 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1j. varuje před neokolonialistickým 
přístupem a před novými formami 
závislosti na vstupech (osiva, hnojiva, 
pesticidy), ale také je třeba mít na paměti 
financování a zadlužení zemědělců při 
prosazování digitálních technologií; 
zdůrazňuje, že digitální technologie by 
neměly usilovat o podporu nebo zakotvení 
stávajících nebo nových závislostí, ale 
měly by spíše umožnit zemědělcům 
a jejich společenstvím být nezávislí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 2. zejména je znepokojen tím, že 
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pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe a v Evropě; je rovněž znepokojen 
úlohou evropských politik, zejména 
politiky v oblasti biopaliv (směrnice 
o podpoře využívání energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a nepřímé změně 
ve využívání půdy (ILUC)), a zdůrazňuje 
zejména dopady výroby paliv na globální 
odlesňování a na potravinářské plodiny; 
připomíná, že ničení tropických afrických 
lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku a přírodních stanovišť 
a způsobu života původních společenství 
žijících v lesích; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Paolo De Castro, Attila Ara-Kovács, 
Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na 
trh Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
závazného právního rámce o náležité péči 
založeného na pokynech OECD 
a odpovědném obchodním chování, na 
jehož základě by evropské společnosti 
mohly identifikovat porušování lidských 
a environmentálních práv v globálních 
dodavatelských řetězcích včetně 
subdodavatelských řetězců, předcházet mu 
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a podávat o něm zprávy, a který by se 
vztahoval na všechny hospodářské 
subjekty ve všech odvětvích, zejména těch, 
která jsou považována za vysoce riziková 
v rozvojových zemích, například suroviny, 
kakao, káva a lesnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním; připomíná, že 
je důležité zajistit doplňkovost mezi 
dialogem o zemědělství, volně žijících 
a planě rostoucích druzích a biologické 
rozmanitostí, a trvá na tom, že je třeba 
podporovat udržitelné zemědělské 
postupy, jako je agrolesnictví v Africe;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe, a zdůrazňuje, že během krize 
COVID-19 byla v březnu 2020 Konžská 
pánev druhým nejvíce odlesněným 
regionem na světě, v němž se odlesněná 
plocha ve srovnání s předchozími lety více 
než zdvojnásobila1a; připomíná, že ničení 
tropických afrických lesů představuje 
nevratnou ztrátu biologické rozmanitosti 
a schopnosti záchytu uhlíku; žádá Komisi, 
aby bezodkladně předložila návrh 
evropského právního rámce o náležité péči, 
s cílem zaručit pro jakýkoli produkt 
uváděný na trh Unie udržitelné zásobovací 
řetězce nespojené s odlesňováním;

_________________
1a Podle WWF, k dispozici zde: 
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF-Analyse-
Waldverlust-in-Zeiten-der-Corona-
Pandemie.pdf.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování v 
Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování 
v Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním; naléhavě 
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vyzývá EU, aby spolupracovala s vládami 
a globálními aktéry a prostřednictvím 
dohod o partnerství podporovala jednotný 
přístup na celosvětové úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování v 
Africe; připomíná, že ničení tropických 
afrických lesů představuje nevratnou ztrátu 
biologické rozmanitosti a schopnosti 
záchytu uhlíku; žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh evropského 
právního rámce o náležité péči, s cílem 
zaručit pro jakýkoli produkt uváděný na trh 
Unie udržitelné zásobovací řetězce 
nespojené s odlesňováním;

2. zejména je znepokojen tím, že 
pokračuje a zhoršuje se odlesňování v 
Africe více než na jakémkoli jiném 
kontinentu; připomíná, že ničení 
tropických afrických lesů představuje 
nevratnou ztrátu biologické rozmanitosti a 
schopnosti záchytu uhlíku; žádá Komisi, 
aby bezodkladně předložila návrh 
evropského právního rámce o náležité péči, 
s cílem zaručit pro jakýkoli produkt 
uváděný na trh Unie udržitelné zásobovací 
řetězce nespojené s odlesňováním, a 
požaduje, aby obchodní dohody s 
africkými státy obsahovaly závazné prvky;

Or. es

Pozměňovací návrh 43
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 2 – odst. 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. kromě předcházení odlesňování je 
ve společném zájmu podporovat opětovné 
zalesňování, zalesňování a udržitelné 
obhospodařování lesů a celý hodnotový 
řetězec založený na dřevu pro 
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hospodářský růst, tvorbu pracovních míst 
a větší potravinové zabezpečení; vzhledem 
k tomu, že lesy rovněž významně přispívají 
k dosažení cílů v oblasti klimatu a k 
ochraně biologické rozmanitosti, 
konstatuje, 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje pozitivní přínos 
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odborných znalostí evropského 
zemědělského odvětví a zdůrazňuje, že je 
třeba upřednostnit partnerství v oblasti 
výzkumu a inovací v zemědělství, a to 
i prostřednictvím programu Horizont 
Evropa, aby se zabránilo ztrátám potravin 
před sklizní a po ní a aby se zvýšily 
výstupy zemědělských podniků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá EU, aby více investovala do 
programů zaměřených na udržitelnější a 
extenzivnější zemědělství odolnější vůči 
klimatu, udržitelnou diverzifikaci, 
agroekologii a agrolesnictví s cílem 
ukončit rostoucí využívání půdy na úkor 
lesů;

Or. de

Pozměňovací návrh 47
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
společné akční plány na ochranu a 
zlepšení obhospodařování lesů, vod a 
mořských ekosystémů v souladu s 
Pařížskou dohodou a cíli udržitelného 
rozvoje;

Or. de
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Pozměňovací návrh 48
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Eric Andrieu, Maria 
Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že používání pesticidů 
a chemických hnojiv v intenzivním 
zemědělství v Africe způsobuje zhoršování 
zdraví pracovníků, kteří mají navíc kromě 
škod na životním prostředí velmi malý 
přístup ke zdravotní péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Gruffat
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit; vyzývá Komisi, aby 
zřídila observatoř odlesňování, požárů 
a zabírání půdy s využitím satelitů 
(dálková detekce) a systém včasného 
varování s podporou místního 
obyvatelstva a současně dodržovala 
soudržnost politik v zájmu rozvoje, 
zejména pomocí ustanovení nařízení 
o financování, řízení a sledování společné 
zemědělské politiky (SZP);

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že zvyšování koncentrace 
vlastnictví půdy vede často k porušování 
lidských práv, mimo jiné v podobě 
vysídlování; zdůrazňuje, že zabírání půdy 
vede k přivlastňování zdrojů, jako jsou 
práva na využívání vody;

Or. de
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Pozměňovací návrh 52
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit; zdůrazňuje, že je 
důležité zahájit inkluzivní proces s cílem 
vytvořit mechanismus, který zaručí 
účinnou účast organizací občanské 
společnosti na rozvoji, provádění 
a sledování politik a opatření souvisejících 
se zabíráním půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit; vyzývá k omezení 
obchodu v případech, kdy je zjištěno, že je 
výsledkem zabírání půdy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 54
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit; žádá EU, 
aby podpořila africké vedoucí 
představitele v tom, aby upevnili 
pozemková práva a přijali zásady pro lepší 
správu půdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové soběstačnosti 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe a politiky afrických vlád, které jej 
usnadňují a podporují; připomíná, že 
zabírání půdy je brutální praktikou, jež je 
neslučitelná s jakýmikoli cílem 
potravinové soběstačnosti a jež ohrožuje 
přežití afrických venkovských komunit;

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy v 
Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná s 
cílem udržitelných potravinových systémů 
a jež ohrožuje přežití afrických 
venkovských komunit;

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. vybízí k vytvoření dlouhodobé 
zemědělské strategie v rámci partnerství 
v zájmu potravinového zabezpečení 
Afriky, která bude vstřícná k životnímu 
prostředí; připomíná, že přístup k půdě je 
nezbytný pro zajištění potravinového 
zabezpečení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinové 
soběstačnosti a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;

3. kritizuje rozsah zabírání půdy 
v Africe; připomíná, že zabírání půdy je 
brutální praktikou, jež je neslučitelná 
s jakýmikoli cílem potravinového 
zabezpečení a jež ohrožuje přežití 
afrických venkovských komunit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby ve všech projektech byly 
dodržovány pokyny VGGT, které 
podporují ochranu práv k půdě a rovněž 
zajišťují, aby projekty v zásadě 
neohrožovaly práva drobných zemědělců 
k půdě;

Or. de

Pozměňovací návrh 61
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)



PE653.993v01-00 32/54 AM\1208719CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá iniciativu NaturAfrica, jejímž 
cílem je chránit divoce rostoucí rostliny 
a volně žijící druhy a zároveň poskytnout 
místním obyvatelům odbyt v ekologických 
odvětvích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vzhledem k tomu, že s růstem 
počtu obyvatel a zvýšenou produkcí 
potravin budou venkovské oblasti v 
budoucnu nadále poskytovat mladým 
lidem pevné hospodářské vyhlídky;

Or. nl

Pozměňovací návrh 63
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. se znepokojením konstatuje, že 
těžba surovin v Africe ještě více zostřuje 
stávající konflikty nebo vytváří nové, což 
vede k dvojnásobnému – vedle původního 
zabírání půdy – vykořisťování a útlaku 
místního obyvatelstva;

Or. de
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Pozměňovací návrh 64
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá EU a její členské státy, aby 
partnerským zemím účinně pomáhaly a 
aktivně je podporovaly – v souladu s 
Nezávaznými pokyny pro odpovědné 
řízení vlastnictví půdy, lovišť ryb a lesů 
a mezinárodními normami v oblasti 
lidských práv – při uplatňování zásady 
svobodného, předchozího a 
informovaného souhlasu s nabytím půdy 
ve velkém měřítku; dále EU vyzývá, aby 
partnerské země podporovala, aby 
zdokonalily své zákony o vlastnictví půdy 
tím, že uznají všeobecné právo žen na 
plnohodnotné vlastnictví půdy;

Or. de

Pozměňovací návrh 65
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

4. žádá členské státy a Evropskou 
unii, aby pokračovaly v oficiální rozvojové 
pomoci africkým státům a zvýšily její 
transparentnost a kontrolu, zejména 
pokud jde o finanční prostředky určené 
pro nevládní organizace; požaduje, aby 
byla zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu; požaduje po afrických státech, 
aby účinně využívaly rozvojovou pomoc s 
cílem formulovat zemědělské politiky, 
které podpoří modernizaci zemědělského 
odvětví prostřednictvím odborné přípravy 
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a nových technologií;

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s agroekologickým 
zemědělstvím, potravinovým 
zabezpečením, biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu; je vážně znepokojen dopadem 
klimatické krize, která zvyšuje již 
existující rizika pro potravinové 
zabezpečení, a to zejména suchem 
v subsaharské Africe, což vyžaduje 
podporu zemědělcům v Africe, aby se jim 
pomohlo při nezbytném přizpůsobení se 
klimatické krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
objem veřejných výdajů přidělených 
na rozvojovou spolupráci v afrických 
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zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

státech; požaduje, aby byly zejména 
posíleny veřejné rozvojové fondy pro 
politiky v oblasti biologické rozmanitosti 
a přizpůsobení se změně klimatu 
a zdůrazňuje možnosti partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, do nichž 
jsou zapojeny společnosti z členských 
států a partnerských zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu; zdůrazňuje význam odvětví 
zemědělské produkce a zpracovatelského 
a distribučního odvětví, která jsou 
hlavními pilíři hospodářského a 
sociálního růstu Afriky a která rovněž 
pomáhají omezit migrační trendy;

Or. ro

Pozměňovací návrh 69
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
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částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

částku oficiální rozvojové pomoci 
přidělované výzkumu a vývoji v oblasti 
zemědělství v afrických státech a na boj 
proti hladu; požaduje, aby byla zejména 
posílena oficiální rozvojová pomoc spojená 
se spoluprací v oblasti potravinového 
zabezpečení, biologické rozmanitosti 
a politik přizpůsobení se změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu a agroekologie byla uznávána 
jako základ udržitelných zemědělských a 
potravinářských systémů;

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily úsilí 
v oblasti oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena lepší infrastruktura 
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pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

a lepší hodnotové řetězce pro místní 
zemědělce a politiky související 
s biologickou rozmanitostí a s 
přizpůsobením se změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje po členských státech 
Evropské unie, aby podstatně navýšily 
částku oficiální rozvojové pomoci 
africkým státům; požaduje, aby byla 
zejména posílena oficiální rozvojová 
pomoc spojená s biologickou rozmanitostí 
a s politikami přizpůsobení se změně 
klimatu;

4. požaduje, aby oficiální rozvojová 
pomoc směřovala především na cíle 
sociálního, ekonomického 
a environmentálního rozvoje, zejména 
v souvislosti s ochranou biologické 
rozmanitosti a s politikami přizpůsobení se 
změně klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k posílení spolupráce mezi 
Afrikou a Evropou v oblasti postupů 
rozvoje venkova, zejména výměny 
vhodných, levných a účinných technik 
a přístupů, včetně uvádění na trh 
a zpracování potravin, alternativ 
k pesticidům, agrolesnictví 
a kooperativních modelů a dalších řešení, 
z nichž budou těžit drobní zemědělci, 
skupiny drobných zemědělců 
a společenství, aniž by došlo ke vzniku 
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závislosti na vstupech nebo k dluhům 
a zvýšila se odolnost a nezávislost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje významný podíl africké 
pracovní síly, která 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 posílení opatření 
a nástrojů na podporu zvyšování kvality 
a diverzifikace produktů, modernizace 
zemědělských postupů a opatření na 
posílení odolnosti zemědělců, zejména 
mladých zemědělců;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. 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 
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s volně žijícími druhy; připomíná plán 
EU1a spustit iniciativu Natura Africa 
s cílem chránit volně žijící a planě 
rostoucí druhy a klíčové ekosystémy 
a zároveň nabídnout příležitosti 
v ekologických odvětvích pro místní 
obyvatelstvo;
_________________
1a Strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030. Navrácení 
přírody do našeho života (COM(2020) 380 
final).

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje zásadní přínos 
mladých dívek a žen k zemědělským 
a venkovským ekonomikám na africkém 
kontinentu; vyjadřuje však politování nad 
tím, že mnoho žen nemá stejná práva jako 
muži, mají omezenější přístup k půdě 
a čelí mnoha omezením, která snižují 
jejich zemědělskou produktivitu; domnívá 
se proto, že je velmi důležité podporovat 
a posilovat postavení mladých dívek a žen 
v Africe;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že Evropská unie musí 
uvést do souladu své politiky, zejména 
SZP a obchodní politiku, se svojí 
rozvojovou politikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek 
venkova; zdůrazňuje, že je třeba, aby EU 
zahájila podporu Afriky s cílem 
dosáhnout cíle udržitelného rozvoje 
„vymýtit hlad“ a řešit problémy spojené s 
dodávkami potravin a potravinovým 
zabezpečením; vyzývá Komisi, aby 
zahájila ujednání o partnerství v oblasti 
zemědělství s cílem podpořit ekologické 
zemědělství a místní produkci a současně 
náležitě zohlednit obavy týkající se 
biologické rozmanitosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 79
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek 
venkova; zdůrazňuje, že tropické plodiny, 
jako je palmový olej, kakao nebo káva, 
pocházející z Afriky se tradičně vyskytují 
v různých zemědělsko-lesnických 
systémech; vyjadřuje politování nad 
modely monokultury měnící tradiční 
formu zemědělství na monokulturní 
produkci, která vyčerpává půdu, ničí 
biologickou rozmanitost, využívá větší 
plochy půdy a zhoršuje zajišťování obživy 
v místních komunitách;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které zaručí zabezpečení 
potravin a výživy pro všechny a lepší 
odolnost vůči krizím, zejména klimatické 
krizi, a klade do popředí výrobu zdravých 
potravin a dobré životní podmínky 
obyvatelů a obyvatelek venkova; 
připomíná, že konec podvýživy ve všech 
jejích formách a cíl udržitelného rozvoje 
č. 2 – vymýcení hladu by měly být v novém 
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partnerství považovány za priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států, 
na zvýšení jejich potravinového 
zabezpečení a schopnosti vyhovět 
nutričním potřebám svých obyvatel, 
zejména pokud jde o bílkoviny, na to, aby 
se ze zemědělství stal vektor pro 
integrovaný hospodářský a územní rozvoj 
těchto států, a na podporu místního 
a udržitelného zemědělství, které klade do 
popředí výrobu zdravých potravin a dobré 
životní podmínky obyvatelů a obyvatelek 
venkova.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Claude Gruffat

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
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podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova. podmínky obyvatelů a obyvatelek; 
požaduje, aby dohody EU o spolupráci 
znovu učinily prioritu z podpory 
udržitelného zemědělského rozvoje 
a z nezávislosti zemědělců třetích zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Gilles Lebreton

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
s cílem umožnit důstojný život jejich 
obyvatelům a na podporu venkovského 
ekologického zemědělství, které klade do 
popředí výrobu zdravých potravin a dobré 
životní podmínky obyvatelů a obyvatelek 
venkova.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Elsi Katainen, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na výživu a podporu venkovských 
ekologických a jinak inovativních systémů 
zemědělství, které kladou do popředí 
výrobu udržitelných a zdravých potravin 
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a dobré životní podmínky obyvatelů 
a obyvatelek venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Bert-Jan Ruissen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
a rodinného zemědělství, které klade do 
popředí zvýšenou výrobu zdravých 
a bezpečných potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Martin 
Hlaváček, Atidzhe Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU 
a Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby cílem partnerství mezi 
EU a Afrikou v oblasti zemědělství bylo 
přednostně zaručit právo afrických zemí 
na potravinovou soběstačnost a podporovat 
venkovské ekologické zemědělství, které si 
cení udržitelnou výrobu potravin 
a sociální a hospodářský blahobyt 
zemědělců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Mazaly Aguilar

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu udržitelného zemědělství, 
které klade do popředí výrobu zdravých 
potravin, ohled na životní prostředí a 
ziskovost zemědělců a chovatelů dobytka.

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na 
potravinovou soběstačnost afrických států 
a na podporu venkovského ekologického 
zemědělství, které klade do popředí výrobu 
zdravých potravin a dobré životní 
podmínky obyvatelů a obyvatelek venkova.

5. žádá, aby se partnerství mezi EU a 
Afrikou v oblasti zemědělství zejména 
zaměřovalo na zajištění práva na potraviny 
afrických států a na podporu venkovského 
ekologického zemědělství, které klade do 
popředí výrobu zdravých potravin a dobré 
životní podmínky obyvatelů a obyvatelek 
venkova.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5 – odst. 1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) připomíná, že společná Pracovní 
skupina EU-Afrika pro venkovské oblasti 
Afriky (TFRA) vypracovala v roce 2018 
seznam opatření na zvýšení vlastní 
produkce potravin v Africe a že tento 
seznam je pro partnerství mezi Afrikou 
a EU stále relevantní;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Eric Andrieu, Maria Noichl, Isabel 
Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby se v rámci 
partnerství se soukromým sektorem 
prioritně zaměřily na místní soukromý 
sektor, konkrétně na mikropodniky, malé 
a střední podniky a mezi těmito na 
sociální a družstevní podniky, které 
přispívají k udržitelnému rozvoji. Tato 
partnerství se soukromými subjekty musí 
podléhat přesným kritériím výběru, 
veřejnému monitorování, hodnotícím 
procesům a nezávislým mechanismům pro 
podávání stížností. Podpora soukromého 
sektoru musí být podmíněna dodržováním 
lidských práv a uznáváním práva na 
potraviny. Podpora přístupu evropských 
podniků k tomuto financování musí být 
vyloučena;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marlene Mortler
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že společnou 
prioritou bude dosažení cílů udržitelného 
rozvoje, zejména zabezpečení potravin a 
žádný hlad; zdůrazňuje, že vytvoření 
bezpečných a udržitelných zemědělských a 
potravinových systémů by mělo být 
podporováno zemědělskými postupy 
šetrnými k životnímu prostředí, místní 
výrobou, neporušenými venkovskými 
oblastmi, ochranou biologické 
rozmanitosti a přírodních zdrojů a 
zavedením hygienických a 
rostlinolékařských norem;

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Irène Tolleret, Martin Hlaváček

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. 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, a žádá o změnu 
stávajících pravidel EU s cílem odstranit 
tuto právní nesoudržnost na základě 
Rotterdamské úmluvy přijaté před 22 lety, 
neboť není v souladu s duchem Zelené 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou 
mohou mít organizace zemědělců 
a družstva v Africe při zlepšování 
vyjednávací síly zemědělců a jejich 
příjmů, usnadňování přístupu k vybavení 
a službám a snižování rizik spojených 
s uváděním produktů na trh; domnívá se, 
že výměna zkušeností mezi Afrikou 
a evropskými organizacemi by byla 
vzájemně přínosná;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
prováděla komplexní posouzení dopadů 
ex ante a ex post, pokud jde o vnější 
dopady SZP a evropské obchodní politiky, 
a to pomocí ukazatelů udržitelného 
rozvoje; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že evropský zemědělský vývoz 
nebude dále zvyšovat migrační tlak;

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Irène Tolleret, Martin Hlaváček, Atidzhe 
Alieva-Veli, Elsi Katainen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
partnerství Afrika-EU bude 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Annie Schreijer-Pierik

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vzhledem k tomu, že zemědělství je 
pro mladé lidi v Africe stále nejdůležitější 
hospodářskou činností a musí být v 
budoucnu chráněno zaručením práva na 
vlastnictví a sebeurčení; 

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje legitimitu a význam 
regionálních zemědělských politik 
v Africe jako způsobu, jak podporovat 
potravinové zabezpečení kontinentu, 
odolnost zemědělských podniků, rozvoj 
venkova a udržitelnou produkci potravin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 98
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že téměř polovinu1a 
zemědělské práce v Africe vykonávají 
ženy, přičemž to jsou většinou drobné 
nebo samozásobitelské zemědělkyně, které 
nemají potřebný přístup k informacím, 
úvěrům, půdě nebo sítím, aby mohly 
úspěšně soutěžit na celosvětovém trhu; z 
tohoto důvodu požaduje obchodní 
politiku, která je zaměřena na rozvoj 
a rovnost pohlaví a zaručuje vyjednávání 
s obchodními partnery na rovnocenné 
úrovni; zdůrazňuje, že dovoz 
zemědělských produktů do EU 
představuje cenové podbízení vůči 
tradičním drobným zemědělským 
podnikům, což může ohrožovat zejména 
živobytí žen;
_________________
1a 
http://www.fao.org/gender/resources/info
graphics/the-female-face-of-farming/en/

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Isabel Carvalhais, Marc Tarabella

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. podporuje návrh Pracovní skupiny 
pro venkovské oblasti Afriky na zřízení 
programu partnerství mezi Evropou 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že výroba, zpracování 
a distribuce zemědělských 
potravinářských produktů je považována 
za jeden z hlavních zdrojů vytváření 
pracovních míst pro venkovské 
obyvatelstvo, vzdělávání a regionální 
hospodářskou integraci, přičemž je nutno 
více podporovat mladé lidi a ženy jakožto 
klíčové aktéry přeměny;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje riziko, že některé 
zemědělské přebytky, jako je sušené 
mléko, vzniklé během koronavirové krize, 
jsou vyváženy do méně rozvinutých zemí, 
a konkurují tak místní produkcí 
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a způsobují producentům další ztráty, 
a žádá proto Evropskou komisi, aby 
zvážila strategii vyřazování zásob, aby se 
zabránilo negativnímu dopadu na místní 
malé zemědělské podniky v chudých 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marc Tarabella, Clara Aguilera, Carmen Avram, Pina Picierno, Paolo De Castro, Attila 
Ara-Kovács, Eric Andrieu, Maria Noichl, Ivo Hristov, Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že nové partnerství 
mezi EU a Afrikou musí uznat četné role 
a přínosy 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. 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.

Or. en



AM\1208719CS.docx 53/54 PE653.993v01-00

CS

Pozměňovací návrh 104
Maria Noichl

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. 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;

Or. de

Pozměňovací návrh 105
Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Martin Hlaváček, Irène Tolleret, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Marlene Mortler

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5c. 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;

Or. de


