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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 deklaraci OSN o právech drobných zemědělců a dalších osob pracujících 
ve venkovských oblastech, 

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; 

2. zejména je znepokojen tím, že pokračuje a zhoršuje se odlesňování v Africe; připomíná, 
že ničení afrických tropických 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; 

3. 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; 

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; 

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. 


