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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby 

do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. poukazuje na to, že v roce 2017 trpělo vážným nedostatkem potravin 124 milionů osob 

v 51 zemích, což je ve srovnání s rokem 2016 o 16 milionů osob více, a že převážná 

většina osob trpících nedostatkem potravin žije ve venkovských oblastech; 

2. připomíná, že EU je největším vývozcem i dovozcem zemědělských produktů, a že tedy 

na světových zemědělských trzích hraje klíčovou roli; konstatuje, že pokud jde o 

zemědělské produkty, je EU hlavním obchodním partnerem rozvojových zemí; 

3. připomíná nový Evropský konsensus o rozvoji, v němž EU a její členské státy znovu 

potvrzují a uznávají zásadní význam, který má důsledné uplatňování zásady soudržnosti 

politik ve prospěch rozvoje stanovené v článku 208 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (SFEU), což znamená, že by ve všech politikách EU (včetně zemědělské politiky a 

financování zemědělství), které se mohou potenciálně dotknout rozvojových zemí, měly 

být zohledněny cíle rozvojové spolupráce; v této souvislosti se domnívá, že by reforma 

společné zemědělské politiky (SZP) měla respektovat právo rozvojových zemí utvářet 

svou zemědělskou a potravinovou politiku, aniž by oslabovaly svou kapacitu produkce 

potravin a dlouhodobé zajištění potravin, především pokud jde o nejméně rozvinuté 

země; 

4. připomíná závazek EU a jejích členských států související s cíli udržitelného rozvoje a 

zdůrazňuje, že soudržnost SZP a cílů udržitelného rozvoje má zásadní význam, 

především pokud jde o cíl č. 2 (vymýcení hladu), č. 5 (rovnost žen a mužů), č. 12 

(zodpovědná spotřeba a výroba), č. 13 (opatření v oblasti klimatu) a č. 15 (život na 

půdě), s nimiž musí být budoucí společná zemědělská politika (SZP) propojena; 

5. uznává, že SZP má do dokonalosti daleko a že musí více podporovat rozvoj, bránit 

narušením jak v Evropě, tak na mezinárodních zemědělských trzích a musí prosazovat 

přechod na udržitelnější zemědělství a odolnější zemědělské postupy, které přispívají k 

ochraně ekosystémů a přírodních zdrojů a posilují jejich schopnost přizpůsobit se změně 

klimatu, extrémním meteorologickým jevům, suchu, záplavám a dalším katastrofám a 

které postupně zlepšují kvalitu půdy, a to v souladu s druhým cílem udržitelného 

rozvoje; 

6. připomíná, že zemědělství, které nedokáže chránit a zlepšovat životní podmínky na 

venkově, rovnost a sociální blahobyt, není udržitelné; vyzývá EU, aby vytvořila 

spravedlivé a z hlediska životního prostředí udržitelné systémy produkce potravin a 

pobídky ke zodpovědné spotřebě a aby podporovala udržitelné stravovací vzorce ve 

všech politikách, které by mohly mít vliv na rozvojové země; 

7. zdůrazňuje, že reforma SZP by měla v souladu s transformační povahou Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou o klimatu přispět k budování nového 

evropského potravinového systému; domnívá se, že za tímto účelem je zapotřebí změnit 

paradigma a postoupit od „zelené revoluce“ k „agroekologickému přístupu“ v souladu 

se závěry Mezinárodního panelu pro hodnocení zemědělských technologií a vědy pro 

rozvoj a s doporučeními zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, což 
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znamená uznání multifunkčnosti zemědělství a urychlený přechod od monokulturních 

plodin založených na intenzivním využívání chemických vstupů k diverzifikovanému a 

udržitelnému zemědělství založenému na agroekologických zemědělských postupech, 

které posiluje místní potravinové systémy a drobné zemědělství a podporuje tradiční 

typy organizace; 

8. naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby plnily svůj závazek podporovat 

agroekologii v rámci Evropského konsensu o rozvoji, a to i prostřednictvím okna pro 

investice v oblasti zemědělství v rámci evropského plánu vnějších investic;  

9. vyzývá EU a její členské státy, aby posílily dialog s rozvojovými zeměmi a poskytly své 

odborné znalosti a finanční podporu na prosazování ekologicky udržitelného 

zemědělství založeného na drobném a rodinném zemědělství, především se zaměřením 

na ženy a mladé lidi, k čemuž se zavázaly v roce 2017 ve společném prohlášení ze 

summitu Africké unie-EU nazvaném „Investování do mládeže pro zrychlený růst 

podporující začlenění a udržitelný rozvoj“; připomíná přínos žen ve venkovských 

oblastech coby podnikatelek a propagátorek udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že je 

nutné rozvíjet jejich potenciál v oblasti udržitelného zemědělství a jejich odolnost ve 

venkovských oblastech; 

10. připomíná původní cíle SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 SFEU, a současně žádá, 

aby v právních předpisech pro SZP po roce 2020 vznikla nová kapitola týkající se 

odpovědnosti v rozvojových otázkách, která lépe začlení environmentální cíle a cíle 

udržitelného rozvoje, neboť zákaz vývozních subvencí vede k tomu, že i nadále existují 

ekonomické deformace, což umožňuje zemědělskému odvětví EU vyvážet zemědělské 

komodity za ceny nižší, než jsou průměrné výrobní náklady;  

11. vyzývá Komisi, aby pomocí indikátorů cílů udržitelného rozvoje systematicky 

prováděla hodnocení vnějších dopadů SZP ex ante a ex post a aby vypracovala 

metodický rámec pro sledování a hodnocení dopadů SZP na odvětví zemědělské 

produkce v rozvojových zemích a cenovou i obecnou dostupnost potravin; navrhuje, 

aby byly tyto údaje využity pro mechanismus varování, který by signalizoval negativní 

dopady SZP na životní podmínky drobných zemědělců, především zemědělkyň, v 

rozvojových zemích; 

12. zdůrazňuje, že SZP musí dodržovat zásadu „neškodit“ a musí být v souladu s ostatními 

politikami EU a mezinárodními závazky v oblasti rozvoje, ale i ochranou lidských práv, 

životního prostředí, klimatu, práv zvířat a přírody; dále konstatuje, že z hlediska výdajů 

z rozpočtu EU je neefektivní vytvářet negativní externality a poté platit náklady, které 

tyto externality vytvářejí; 

13. v souladu s politikami Agendy 2030 a cíli udržitelného rozvoje považuje za nezbytné 

uznat zeměpisnou nerovnováhu v obchodních vztazích a hospodářské soutěži v 

zemědělství mezi rozvojovými zeměmi a EU a prosazovat co nejvyváženější vztahy s 

obchodními partnery; 

14. vyzývá EU k zajištění toho, aby budoucí SZP překonala problémy související se 

současným zemědělským modelem zaměřeným na vývoz prostřednictvím udržitelného 

posílení vnitřních trhů EU a krátkých řetězců dodávek potravin, tak aby neohrožovaly 

rozvoj zemí a současně zajistily odolnost vůči vnějším otřesům a hrozbám; 
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15. konstatuje, že vývoz a dovoz zemědělských a potravinových produktů EU je založen na 

obchodních dohodách; zdůrazňuje, že tyto dohody by měly zajistit rovné podmínky 

mezi zemědělci v EU a ve zbytku světa, přičemž by měly být rozvojovým zemím 

poskytovány preference; 

16. naléhavě vyzývá členské státy, aby ustoupily od cíle, kterým je další intenzifikace 

evropského zemědělství, a aby zastavily nadprodukci v oblasti chovu hospodářských 

zvířat povinným zavedením chovu těchto zvířat, který bude vázán na region; se 

znepokojením konstatuje, že závislost EU na dovezených krmivech, zejména sóje, 

přispívá k rostoucí poptávce po půdě v zahraničí, což vede k odlesňování, ztrátě 

biologické rozmanitosti, vysidlování obyvatel a rostoucí intoxikaci v důsledku 

pěstování geneticky modifikované sóji v Jižní Americe za intenzivního využití 

pesticidů; naléhavě proto žádá členské státy, aby omezily a postupně ukončily dovoz 

bílkovinných plodin ze třetích zemí, jako je Argentina a Brazílie; 

17. vyzývá dále ke střídání plodin s luštěninovými rostlinami na veškeré použitelné orné 

půdě a k provádění celoevropské strategie pro bílkoviny, jejímž cílem je snížit závislost 

na dovozu sóji z rozvojových zemí; požaduje, aby byla mezitím pro dovoz rostlinných 

bílkovin zavedena kritérií udržitelnosti; 

18. připomíná, že je důležité posílit postavení místních zemědělců, aby získali lepší pozici v 

hodnotovém řetězci, a to tím, že se jim poskytne pomoc a podpora týkající se 

organických produktů s přidanou hodnotou a nové poznatky a technologie, neboť 

dosažení udržitelnosti vyžaduje přímá opatření k zachování, ochraně a posílení 

přírodních zdrojů; 

19. požaduje, aby se přestaly používat nepřímé a necílené dotace, jako jsou platby na 

plochu; žádá, aby byly dotace vypláceny pouze tehdy, pokud přispívají k veřejným 

statkům, jako jsou místní pracovní místa, biologická rozmanitost, dobré životní 

podmínky zvířat, čistý vzduch a voda a zdravá, živá půda; 

20. v této souvislosti připomíná narušení trhu způsobená znovuzavedením podpory vázané 

na produkci v rámci SZP na období 2014–2020; připomíná, že zrušení mléčných kvót 

v roce 2015 s očekáváním nových odbytišť pro evropské zemědělské produkty v 

rozvojových zemích zvýšilo nadprodukci, což vedlo k nižším cenám a ovlivnilo rozvoj 

mlékárenského odvětví v Evropě i v rozvojových zemích; 

21. znovu opakuje svůj názor, že rozdělení plateb je nevyvážené; domnívá se, že větší 

zemědělské podniky nemusí v době volatility ke stabilizaci příjmů nutně potřebovat 

stejnou míru podpory jako menší zemědělské podniky nebo podniky s menšími příjmy, 

neboť mohou využívat úspory z rozsahu, díky nimž jsou odolnější; 

22. připomíná, že hlad a podvýživa v rozvojových zemích souvisejí zejména s 

nedostatečnou kupní silou a neschopností chudých obyvatel na venkově dosáhnout 

soběstačnosti; naléhavě proto vyzývá EU, aby poskytla rozvojovým zemím pomoc při 

překonávání překážek (jako je špatná infrastruktura a logistika), které brzdí jejich 

zemědělskou produkci; 

23. žádá EU a její členské státy, aby namísto zvyšování vývozu zemědělských produktů do 

rozvojových zemí posílily domácí produkci potravin v rozvojových zemích, jak bylo 



 

PE619.225v02-00 6/8 AD\1151893CS.docx 

CS 

vytýčeno v rámci cílů udržitelného rozvoje; naléhavě vyzývá EU, aby motivovala 

rozvojové země k tomu, aby soustředily svou produkci potravin na uspokojení domácí 

poptávky po potravinách a rostoucí poptávky na trhu jih-jih, neboť zemědělská politika 

EU není sama o sobě odpovědná za nasycení rostoucí celosvětové populace; z tohoto 

důvodu zdůrazňuje význam boje proti zabírání půdy v rozvojových zemích; 

24. vyzývá EU, aby reagovala na žádosti rozvojových zemí o ochranu jejich produkce 

potravin a jejich obyvatelstva před potenciálně ničivými účinky levného dovozu; 

25. zdůrazňuje, že i v roce 2050 bude více než polovina obyvatel nejméně rozvinutých zemí 

nadále žít ve venkovských oblastech a že rozvoj udržitelného hospodářství v 

rozvojových zemích přispěje k tomu, že se v těchto zemích rozvine potenciál 

venkovských společenství, obyvatelé setrvají ve venkovských oblastech, omezí se 

podzaměstnanost, chudoba a nedostatečné zásobování potravinami, a tím se přispěje k 

boji proti základním příčinám nucené migrace; 

26. vítá návrh Komise, jehož cílem je prostřednictvím projektů podporovaných v rámci 

společné zemědělské politiky vytvářet v regionech původu a tranzitu migrantů 

příležitosti k zaměstnání a činnosti vytvářející zisk; vyzývá Komisi, aby realizovala 

programy výměn mezi EU a Africkou unií, a to prostřednictvím spolupráce a dialogu 

v oblasti zemědělské a potravinářské produkce a inovací v zemědělství; 

27. uznává klíčovou úlohu, již mohou při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje hrát vesmírné technologie, jako jsou vesmírné a družicové programy EU 

spravované Agenturou pro evropský globální navigační družicový systém (Galileo, 

EGNOS a Copernicus), a to díky nabídce cenově dostupných řešení usnadňující 

přechod na přesné zemědělství, čímž se sníží odpad, ušetří čas, omezí únava a 

optimalizuje používání zařízení; 

28. vyzývá Evropskou komisi, aby prozkoumala technologie a aplikace vesmírné vědy a 

Globální partnerství pro účinnou rozvojovou spolupráci coby mechanismus, který 

pomůže při monitorování plodin, hospodářských zvířat, lesnictví, rybolovu, akvakultury 

a při podpoře zemědělců, rybářů, lesníků a tvůrců politik v jejich úsilí o využití různých 

způsobů dosažení udržitelné produkce potravin a řešení souvisejících problémů; 

29. zdůrazňuje, že zemědělský obchod musí na základě partnerství obecně přispívat ke 

snižování nerovností ve světě a k tomu, aby v budoucnu přinášel inkluzivnější sociální 

výhody pro všechny obchodní partnery, a to v rámci ekologických limitů naší planety. 
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