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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. konstatuje, že stále rozsáhlejší skupování půdy, o kterou je zájem především v odvětví 

zemědělského podnikání, lesnictví, biopaliv a cestovního ruchu, často vede k 

porušování lidských práv, včetně vysidlování původních obyvatel a vyvlastňování jejich 

přírodních zdrojů, jako jsou například práva na využívání vody;  

2. připomíná článek 21 SEU, článek 208 SFEU a jeho hlavní cíl, kterým je vymýcení 

chudoby, Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a také skutečnost, že EU je vázána 

přístupem k rozvojové spolupráci založeným na právech; vítá skutečnost, že EU 

přispěla k posílení a uznání práv vyhlášených v Deklaraci OSN o právech původních 

obyvatel (UNDRIP) v mezinárodním měřítku; domnívá se nicméně, že podpora práv 

původních obyvatel by měla být lépe začleněna do činnosti EU v oblasti rozvoje, 

zvláště pak v souvislosti s plněním cílů udržitelného rozvoje; připomíná, že Evropský 

konsensus o rozvoji klade velký důraz na podporu práv nejzranitelnějších skupin včetně 

původního obyvatelstva; 

3. zdůrazňuje zásadní důležitost cílů udržitelného rozvoje pro původní obyvatele, 

především cíle 2 („Vymýtit hlad“), 4.5 („Přístup ke vzdělání“) a 5 („Rovnost žen a 

mužů“); opětovně zdůrazňuje, že původní obyvatelstvo je v celosvětovém měřítku 

neúměrně více vystaveno porušování lidských práv, trestné činnosti, rasismu, násilí, 

nadměrnému využívání přírodních zdrojů, zdravotním problémům a vysoké míře 

chudoby, neboť tvoří 15 % osob žijících v chudobě, představují však jen 5 % světové 

populace; zdůrazňuje, že představitelům původního obyvatelstva a obráncům lidských 

práv, kteří vystupují proti případům bezpráví, musí být zajištěna celková a důsledná 

ochrana; 

4. připomíná, že Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 se těmito otázkami rozvoje týkajícími 

se domorodého obyvatelstva zabývá, a zdůrazňuje, že je třeba vynaložit větší úsilí na 

její uskutečnění; zdůrazňuje, že je třeba posílit Základní skupinu původních obyvatel 

pro udržitelný rozvoj (IPMG) jakožto globální mechanismus pro koordinaci a společné 

úsilí o prosazování práv a rozvoj priorit původních obyvatel; vyzývá Komisi, aby v 

rámci své mnohostranné platformy pro provádění rozvojových cílů tisíciletí navázala 

užší vztahy se skupinou IPMG a aby tuto skupinu do této platformy začlenila; 

5. vítá, že Evropská rada zařadila ve svých závěrech z května 2017 ochranu práv 

původních obyvatel mezi své priority; 

6. připomíná závazek EU uplatňovat v oblasti rozvoje přístup založený na právech, který 

zahrnuje i dodržování práv původních obyvatel, jež jsou definována v Deklaraci OSN o 

právech původních obyvatel (UNDRIP), a poukazuje především na zásady 

odpovědnosti, účasti a nediskriminace; jednoznačně vybízí EU, aby ve všech svých 

rozvojových činnostech i nadále pracovala na operacionalizaci svého přístupu 

založeného na právech a aby za účasti členských států zřídila za tímto účelem pracovní 

skupinu; požaduje, aby byl aktualizován příslušný plán provádění s jasně stanovenými 

lhůtami a ukazateli umožňujícími měřit dosažený pokrok; 
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7. připomíná článek 208 SFEU a zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje; se 

znepokojením konstatuje, že politika EU v oblasti energetiky, zemědělství, obchodu a 

investic vede ve třetích zemích k zabírání půdy a rozsáhlé skupování půdy má 

nepříznivé dopady na přístup původního obyvatelstva k půdě; vyjadřuje politování nad 

skutečností, že v rámci probíhající revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie se 

dosud nepodařilo zavést sociální kritéria a kritéria udržitelnosti, která by zohledňovala 

rizika zabírání půdy; připomíná, že směrnice by měla být v souladu s mezinárodní 

normami vlastnických práv; 

8. je zneklidněn zprávami o tom, že některé programy spolupráce financované v rámci 

oficiální rozvojové pomoci, zejména projekty zaměřené na zmírňování změny klimatu a 

kombinované projekty, mají údajně negativní dopad na práva původních obyvatel; 

vyzývá Komisi, aby tato obvinění řádně vyšetřila a zajistila, aby byl ve všech projektech 

financovaných v rámci oficiální rozvojové pomoci důsledně uplatňován a respektován 

přístup založený na právech, zejména pokud jde o práva původních obyvatel; vyjadřuje 

politování nad tím, že se v rámci programu REDD + nepodařilo zajistit vlastnická práva 

místních komunit žijících v lesích; poukazuje na to, že iniciativa FLEGT namířená proti 

nezákonné těžbě může zkvalitnit program REDD+, pokud jde o lesní správu a vymáhání 

práva; vítá skutečnost, že Pařížská dohoda podporuje ochranu původního obyvatelstva; 

naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily začlenění závazků v oblasti 

lidských práv do všech vnitrostátních a mezinárodních nástrojů ke zmírnění změny 

klimatu a přizpůsobení se této změně, a požaduje vytvoření účinných mechanismů pro 

vyřizování stížností a odškodňování; 

9. vyzývá delegace EU, aby posilovaly dialog s původními obyvateli s cílem odhalit 

případy porušování lidských práv a zabránit jim; naléhavě vyzývá především Evropskou 

komisi a členské státy, aby co nejdříve zřídily účinný správní mechanismus pro 

vyřizování stížností obětí porušování lidských práv i jiných škodlivých dopadů 

způsobených činnostmi financovanými v rámci oficiální rozvojové pomoci s cílem 

zahájit proces vyšetřování a urovnání sporů; zdůrazňuje, že by tento mechanismus měl 

mít standardní postupy a správní charakter, tak aby doplňoval mechanismy v oblasti 

soudnictví; 

10. zdůrazňuje, že akční plán FLEGT a zejména pak dobrovolné dohody o partnerství 

(VPA) by v souvislosti s posilováním postavení domorodých společenství a komunit 

žijících v lesích mohly plnit významnější úlohu v řadě zemí s tropickými pralesy, a 

naléhavě vyzývá EU a partnerské strany VPA, aby těmto komunitám umožnily plnit 

významnější roli v rámci vnitrostátních politických procesů; vyzývá EU, aby 

partnerským zemím poskytovala větší finanční i technickou pomoc za účelem ochrany, 

zachování a obnovy lesních ekosystémů, a to i zlepšováním správy, a za účelem jasného 

vymezení vlastnictví půdy a jeho posílení, jakož i dodržování lidských práv, včetně práv 

původních obyvatel, a podpory chráněných oblastí, kde jsou práva komunit dodržována; 

11. zdůrazňuje, že je třeba přijmout zvláštní opatření pro řešení problému tzv. konfliktního 

dřeva, zastavit toky tzv. konverzního dřeva a přesměrovat investice od činností ničících 

lesní porosty, v jejichž důsledku dochází k vysídlování místních a domorodých 

komunit; vyzývá EU, aby v rámci nového akčního plánu EU proti odlesňování, 

znehodnocování lesů a dodržování vlastnických práv domorodých společenství přijala 

nová opatření, která budou podporovat ochranu a obnovu lesních ekosystémů a jejich 
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komunit a zamezí tomu, aby v rámci dodavatelských řetězců v EU docházelo k 

odlesňování; 

12. vyzývá rozvojové partnery, aby předtím, než se změní status půdy označené jako 

„volná“, „ležící ladem“ nebo „nevyužívaná“ a tato půda začne být využívána, tyto 

případy důkladně posuzovaly, neboť tato změna může ohrozit zdroj obživy původního 

obyvatelstva a jeho přístup k půdě, do lesů nebo k přírodním zdrojům; připomíná, že 

původní obyvatelé by neměli být vysídlováni ze svých pozemků nebo ze svého území, a 

je-li jejich přemístění považováno za nezbytné, měli by dotčení obyvatelé získat 

spravedlivou, poctivou a přiměřenou náhradu; poukazuje na zvláštní případ kočovných 

pastevců; 

13. připomíná, že 80 % lesů na celém světě představuje tradiční půdu a území původních 

obyvatel; zdůrazňuje zásadní význam původních obyvatel pro udržitelnou správu 

přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti; připomíná, že Rámcová úmluva 

Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), vyžaduje, aby státy, které 

jsou stranami této úmluvy, v rámci provádění programu REDD+ zaručily respektování 

znalostí a práv původních obyvatel; naléhavě vyzývá partnerské země k přijetí opatření, 

která původnímu obyvatelstvu umožní účinné zapojení do opatření zaměřených na 

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně; 

14. vyzývá partnerské země, aby zaručily všeobecný přístup původních obyvatel 

k vnitrostátním rejstříkům jejich obyvatelstva jakožto první krok k uznání jejich 

individuálních i kolektivních práv; žádá EU, aby partnerské země podporovala při 

zřizování matrik a jejich řádném řízení; 

15. vyjadřuje politování nad tím, že v mnoha zemích, které se potýkají s problémem 

zabírání půdy, mají původní obyvatelé nedostatečně účinný přístup ke spravedlnosti a 

odškodnění, což je důsledkem slabé státní správy a skutečnosti, že jejich pozemková 

práva často nejsou v rámci místních nebo celostátních právních norem formálně uznána; 

konstatuje, že například pastevecká práva a společné pastviny představují tradiční práva 

na využívání půdy, který se neopírají o zapsaná pozemková práva, nýbrž o právo 

zvykové; naléhavě vyzývá partnerské země, aby uznaly a chránily práva pasteveckého a 

původního obyvatelstva na obyčejové vlastnictví a výkon kontroly nad územím a 

přírodními zdroji, jak je stanoveno v Deklaraci OSN o právech původních obyvatel a 

úmluvě Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 169, tj. umožněním kolektivní 

registrace užívání půdy a zavedením opatření zaměřených na zajištění spravedlivějšího 

přístupu k půdě; vyzývá EU a její členské státy, aby partnerské země v tomto ohledu 

podporovaly, a to i pokud jde o uplatňování zásady svobodného, předchozího a 

informovaného souhlasu (FPIC) s rozsáhlým nabýváním půdy, v souladu s 

ustanoveními dobrovolných pokynů pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu a ve 

shodě s mezinárodním právem v oblasti lidských práv; rovněž vyzývá EU, aby 

podporovala partnerské země v oblasti zlepšování právních předpisů týkajících se 

vlastnictví pozemků, a to tím, že uznají všeobecné právo žen na přístup k půdě jakožto 

plnohodnotní vlastníci;  

16. zdůrazňuje, že je stejně tak důležité dodržovat a prosazovat tradiční práva původních 

obyvatel a že je povinností členských států tato práva plně a účinně chránit; vyjadřuje 

politování nad tím, že původní obyvatelé nemají dostatečné možnosti k účasti na 
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rozhodovacích procesech; zdůrazňuje, že je nutné uznat politická a sociální práva 

původních obyvatel včetně aktivního i pasivního volebního práva; žádá partnerské 

země, aby se zavázaly k ukončení diskriminace, která má negativní dopad na původní 

obyvatele, a vyzývá EU, aby je v tomto procesu aktivně podporovala; 

17. vyzývá mezinárodní společenství, aby uznalo a posílilo specifické formy správy a 

zastoupení původních obyvatel s cílem zahájit konstruktivní dialog s místními, 

celostátními a regionálními orgány a se soukromých sektorem; 

18. konstatuje, že se na celém světě pastevectvím zabývá 200 až 500 milionů lidí a že 

pastevectví je základním způsobem obživy v suchých a horských oblastech východní 

Afriky; zdůrazňuje nezbytnost podpory udržitelného pastevectví s ohledem na dosažení 

cílů udržitelného rozvoje; vybízí EU a její členské státy, aby podporovaly africkou 

strukturu pro správu věcí veřejných (AGA) a zvláště pak Africký soud pro lidská práva 

a práva národů s cílem zavádět rámec politiky Africké unie pro pastevectví v Africe a v 

širším měřítku pak zajistit uznání práv pastevců a původních obyvatel na společné 

vlastnictví půdy jejich předků, práva na volné nakládání se svými přírodními zdroji a 

jejich práv na kulturu a náboženství; 

19. poukazuje na mnohočetnou diskriminaci, které čelí domorodé ženy, jež trpí především 

nedostatečným přístupem ke vzdělání, zaměstnání a lékařským a sociálním službám a v 

důsledku této situaci jim proto hrozí větší riziko, že se stanou obětí obchodování s lidmi 

a násilí; vyzývá EU a partnerské země, aby podporovaly emancipaci domorodých žen, 

zejména posílením jejich práva na rovný přístup k výrobním zdrojům, včetně jejich 

práva na vlastnictví, a k zemědělským vstupům;  

20. opětovně poukazuje na význam práv spojených se sexuálním a reprodukčním zdravím 

pro domorodé ženy a dívky; vyzývá k podpoře organizací občanské společnosti, které se 

těmto otázkám aktivně věnují; 

21. se znepokojením konstatuje, že rizika porušování lidských práv spojená s důlní činností 

a těžbou ropy a zemního plynu se neúměrně více dotýkají původních obyvatel; vyzývá 

rozvojové země, aby před zahájením jakýchkoli nových činností v těchto odvětvích 

prováděly povinná posouzení dopadů na lidská práva a aby výsledky těchto posouzení 

byly přístupné; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby právní předpisy, jimiž se řídí 

udělování koncesí, obsahovala ustanovení o svobodném, předchozím a informovaném 

souhlasu (FPIC); doporučuje, aby byly normy Iniciativy v oblasti transparentnosti 

těžebního průmyslu (EITI) rozšířeny tak, aby zahrnovaly i ochranu lidských práv 

místních a domorodých komunit; 

22. vyzývá partnery EU ve veřejném i v soukromém sektoru, aby poskytovali úplné a 

přístupné informace o případech porušování lidských práv (častější případy sexuálního 

násilí namířeného proti domorodým ženám a dětem, včetně osob se zdravotním 

postižením, případy mimosoudních exekucí, znehodnocování půdy a znečišťování 

vodních zdrojů a půdy), které se často a doloženě vyskytují v souvislosti s těžbou nebo 

některými rozvojovými projekty, jako i informace o procesech přemisťování a 

podmínkách v náhradních místech usazení; 

23. zdůrazňuje, že dvoustranné investiční dohody mohou mít negativní dopady na práva 

původního obyvatelstva a mohou omezovat jejich účast na rozhodování; připomíná 



 

AD\1151082CS.docx 7/10 PE618.035v02-00 

 CS 

právo veřejných orgánů provádět regulaci ve veřejném zájmu; připomíná také, že 

mezinárodní investiční dohody musí ctít mezinárodní právo v oblasti lidských práv, 

včetně ustanovení týkajících se práv původních obyvatel, a požaduje v tomto ohledu 

větší transparentnost, které by mělo být dosaženo zejména tím, že budou ve spolupráci s 

původními obyvateli zavedeny patřičné konzultační postupy a mechanismy; vyzývá 

rozvojové finanční instituce, které financují investice, aby posílily své záruky v oblasti 

lidských práv a zajistily, že využívání půdy a zdrojů v rozvojových zemích nepovede k 

porušování lidských práv nebo ke zneužívání, zejména s ohledem na původní obyvatele; 

24. naléhavě žádá EU o zajištění toho, aby všechny její investiční a obchodní dohody 

obsahovaly ustanovení o povinném a nezávislém posuzování dopadů na lidská práva ex 

ante a ex post, požadavky náležité péče a účinné mechanismy vymáhání odpovědnosti; 

zdůrazňuje, že je třeba vytvořit databáze pro systematické vedení záznamů a 

zpřístupnění informací o obchodech s pozemky ve třetích zemích, ve kterých budou 

evidovány i subjekty z EU, tak aby byla zajištěna větší transparentnost a vposled i větší 

odpovědnost; 

25. vyzývá Komisi, aby stanovila dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a 

rybolovu jakožto povinné pro plán vnějších investic; trvá na tom, že by měly být 

závazné pro veškerou vnější činnost EU, která je financována v rámci oficiální 

rozvojové pomoci; 

26. připomíná, že Evropská úmluva o lidských právech vymezuje jak vnitrostátní, tak 

extrateritoriální závazky států, pokud jde o jejich povinnosti zajistit obětem porušování 

lidských práv přístup k opravným prostředkům; vyzývá, aby EU přijala opatření, která 

zajistí, že bude vůči evropským společnostem a finančním institucím porušujícím lidská 

práva ve třetích zemích vyvozena odpovědnost, a aby zajistila účinné mechanismy 

nápravy, stížností a sankcí, a to i v případech, kdy se tyto subjekty podílejí na zabírání 

půdy;  

27. vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky rámce OSN pro rámce pro „ochranu, 

respekt a nápravu“ a obecných zásad v oblasti podnikání a lidských práv, pokud jde o 

práva původních obyvatel a pozemková práva; vyzývá EU, aby se konstruktivně 

podílela na činnosti Rady OSN pro lidská práva, která by měla vést k vypracování 

mezinárodního právně závazného nástroje, který by v rámci mezinárodního práva v 

oblasti lidských práv upravoval činnost nadnárodních společností a dalších podniků; s 

ohledem na to, že tento proces stále probíhá, vyzývá tyto nadnárodní společnosti, aby ve 

svých podnikových kodexech chování či jiných dobrovolných rámcích uznaly 

dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu; dále vyzývá Komisi, 

jejíž plány Rada uvítala ve svých závěrech z června 2016, aby jakožto první opatření 

zahájila akční plán EU pro odpovědné chování podniků; 

28. vřele vítá zahájení prací na přípravě závazné dohody OSN o podnikání a lidských 

právech, u níž se předpokládá, že zvýší míru sociální odpovědnosti podniků a omezí 

beztrestnost; vyjadřuje politování nad obstrukčním chováním brzdícím tento proces 

a žádá EU i její členské státy, aby se na jednáních podílely konstruktivním způsobem; 

29.  zdůrazňuje, že spotřebitelské vzorce v EU mají dopad na původní obyvatele, např. 

v důsledku nadměrného využívání přírodních zdrojů; trvá na tom, že EU musí zajistit 

soudržnost a ucelenost ve všech svých politikách a že se musí rozvojových zemích 
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chovat odpovědně; vyzývá rovněž EU, aby prováděla systematické hodnocení dopadů 

její rozvojové, zemědělské, obchodní a energetické politiky na životní podmínky 

nejzranitelnějších osob; 

30. zdůrazňuje souvislost mezi právem na potraviny a pozemkovými právy původních 

obyvatel; poukazuje na to, že podle zprávy OSN o celosvětové situaci původních 

obyvatel vedlo šíření nových technologií, jako je používání kvalitnějších druhů osiva, 

chemických hnojiv a pesticidů, zavádění plodin přinášejících rychlý zisk a velkoplošné 

výsadby, ke zhoršení stavu životního prostředí a ke zničení ekosystémů s nepříznivými 

dopady na velké množství původních komunit, které jsou pak v některých případech 

nuceny dokonce přesídlit jinam; odsuzuje skutečnost, že neudržitelné dovozy ze třetích 

zemí, například sóji a palmového oleje, které zpravidla pocházejí z monokultur, vedou 

často k odlesňování, a v důsledku toho i ničení životního prostředí a vysídlování 

původního obyvatelstva, které v tomto prostředí žije; požaduje v této souvislosti, aby 

byla pro dovozy rostlinných bílkovin zavedena kritéria udržitelnosti; 

31. připomíná, že Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2019 „Mezinárodním rokem 

původních jazyků“; zdůrazňuje, že kultura je jedním z faktorů rozvoje; 

32. připomíná, že diaspory mohou pro původní obyvatelstvo fungovat jako styčné plochy a 

umožňovat přenos znalostí; 

33. poukazuje na to, že v EU se od původních obyvatel, kteří svým způsobem života téměř 

nijak nepřispívají ke změně klimatu, a přesto jsou jejími dopady, například nedostatkem 

vody nebo vysycháním půdy, zasaženi zdaleka nejvíce (a to především ženy), můžeme 

stále mnohému naučit o udržitelném využívání zdrojů, například lesů; 

34. zdůrazňuje, že EU a její členské státy přijaly důležité závazky týkající se zohledňování 

potřeb domorodých dětí se zdravotním postižením v rámci všech politik, činností a 

programů v oblasti mezinárodní spolupráce a vnějších vztahů; 

35. naléhavě vyzývá EU, aby zajistila, že všechny rozvojové projekty EU týkající se 

původních obyvatel budou zohledňovat zásadu svobodného, předchozího a 

informovaného souhlasu osob se zdravotním postižením žijících v původních 

komunitách, a že na územích původních obyvatel budou mít původní obyvatelé se 

zdravotním postižením přístup k informacím a dokumentaci týkajícím se každého 

projektu sponzorovaného nebo financovaného z prostředků EU.  
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