Členové Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
Evropského parlamentu z řad skupiny GUE/NGL

Alfreds RUBIKS (LV)
GUE/NGL, koordinátor

Patrick LE HYARIC (FR)

Podrobnější údaje k informacím obsaženým v tomto dokumentu
vám poskytne: antons.klindzans@europarl.europa.eu
myriam.losa@europarl.europa.eu
katie.murphy@europarl.europa.eu

Skupina GUE/NGL od reformy společné
zemědělské politiky žádá především
následující:
➜➜ právo na potraviny, potravinová soběstačnost a bezpečnost
dodávek potravin se musí stát dodržovanou zásadou;

➜➜ upřednostnit schopnost zemí rozvíjet vlastní výrobu k uspokojení vnitrostátních a regionálních potřeb v souladu se specifickými
rysy každé země;

➜➜ hlavním cílem společné zemědělské politiky musí být výroba
zdravých potravin vysoké kvality v souladu s požadavky na
ochranu životního prostředí;

➜➜ u geneticky modifikovaných organismů uplatňovat zásadu
předběžné opatrnosti, a to s ohledem na rizika, která představují pro oblast zdraví, životního prostředí a socioekonomických
vztahů;

➜➜stáhnout všechny druhy geneticky modifikovaných organismů, které byly uvedeny na trh pod tlakem nadnárodních
společností;

➜➜ fungovat flexibilně a přehledně.

GUE/NGL je konfederační skupina v Evropském parlamentu sestávající z 34 poslanců z dvanácti členských států EU, kteří pracují pro
mír, solidaritu, sociální spravedlnost, rovnost, demokracii a lidská
práva v Evropě i mimo ni.

Evropská sjednocená levice / Severská zelená levice
Evropský parlament
rue Wiertz 43, B-1047 Brusel
T +32-(0)228-42683
F +32-(0)228-41774
Vydáno oddělením komunikace GUE/NGL
GUENGL-Communications@europarl.europa.eu
Fotografie: Evropský parlament, Evropská komise, iStockphoto
Design: Dominique Boon
Tisk: Dossche Printing
© GUE/NGL – Brusel 2011
Tištěno na recyklovaném papíře.

Podpora drobných
zemědělců, spotřebitelů
a životního prostředí
Plán spravedlivé reformy
společné zemědělské politiky

Spravedlivá, jednodušší a flexibilní
a společná zemědělská politika
Podpora malých a středních podniků
Skupina Evropské sjednocené levice/Severské zelené levice
(GUE/NGL) v Evropském parlamentu je přesvědčena, že hlavním
cílem společné zemědělské politiky (SZP) by mělo být zajištění
potravinové soběstačnosti a bezpečnosti dodávek potravin.

Potravinová krize je dokladem toho, že je nezbytné, aby regulace
trhu upřednostňovala malé a středně velké zemědělce. Jakákoli
reforma společné zemědělské politiky musí těmto zemědělcům
zajistit spravedlivou míru návratnosti jejich výrobků.

Skupina GUE/NGL zdůrazňuje, že vlády jsou povinny toto základní
lidské právo chránit, dodržovat a naplňovat a zároveň zajistit, aby
tyto politiky prospívaly ochraně životního prostředí a nepoškozovaly zájmy rozvojových zemí.
Chceme-li toho dosáhnout, musíme zajistit, aby politický rámec pro
oblast zemědělství zohledňoval specifické systémy výroby každé
země a regionu, podporoval drobné výrobce, podléhal regulaci
v rámci celého potravinového řetězce, zaručil spravedlivé ceny
výrobcům a rozvíjel místní trhy.
Zcela zásadní je, aby reformovaná společná zemědělská politika
byla flexibilní a brala v potaz rozdílnost zemědělských a venkovských kultur v jednotlivých členských státech. Pro zákonodárné
orgány i pro konečné příjemce je rovněž důležité zjednodušení
společné zemědělské politiky.
V každé reformě je nutné uznat, do jaké míry jsou zemědělci schopni přispívat k boji proti změně klimatu, a součástí každé z nich by
měly být nástroje, jimiž lze předcházet hladu, chránit úrodnost půdy
a zachovávat biologickou rozmanitost. Členské státy rovněž musí
zajistit, aby výsledky veškerých studií o hrozbách a výhodách nových pesticidů nebo způsobů hospodaření byly veřejně dostupné.
Součástí evropské zemědělské politiky by rovněž měly být potravinové systémy, které budou zaměřeny na zajištění dostatečné
kvalitní stravy pro chudé osoby a jež budou rovněž zahrnuty do
bezpečného legislativního rámce.

Celosvětový význam
Mezinárodní finanční spekulace a deregulace trhu významně
prohlubují hlad a chudobu. Dramatickým způsobem urychlují
nárůst cen zemědělských produktů, což následně vede ke zhoršení dostupnosti potravin, především pro osoby s nízkými nebo
nulovými příjmy.
Současná potravinová krize, která velmi vážně zasáhla především oblast Afrického rohu, je důsledkem rostoucí spekulace se
zemědělskými surovinami a strukturálních úprav Mezinárodního
měnového fondu a Světové banky.
Potravinářské odvětví se z hlediska výroby i distribuce stále více
soustředí kolem velkých mezinárodních společností, které jej
rovněž ve stále větší míře ovládají, těží z něj značný zisk a od spotřebitelů žádají několikrát vyšší ceny než ty, které vyplácejí výrobcům. V takto ovládaném prostředí rychle narůstá dovoz a daří se
spekulativním činnostem. Díky tomu získávají velké potravinářské
a maloobchodní společnosti dominantní postavení, což má přímý
dopad na potravinovou soběstačnost.
Skupina GUE/NGL se domnívá, že oblast zemědělství musí být
vyňata z pravidel Světové obchodní organizace, neboť ta podporují soustředění výroby do určitých regionů a zemí.

Celý potravinový řetězec by měl být transparentní a zemědělské
produkty by neměly být prodávány se ztrátou. Živobytí drobných
zemědělců nesmí být v rukou velkých společností a je nutné zřídit
úřady národních veřejných ochránců práv, které budou zajišťovat
a udržovat spravedlivé fungování potravinového řetězce tak, aby
výrobcům v zemědělsko-potravinářském odvětví byla zaručena
dlouhodobá bezpečnost a stabilita cen.
Veškeré tržní nástroje musí tyto zásady chránit, podporovat menší zemědělské podniky a družstva a pracovat na stabilizaci jejich
příjmů. Reforma by se měla zaměřit výhradně na aktivní zemědělce, přičemž členským státům by mělo být umožněno vytvořit
si vlastní definici „drobného“ a „aktivního“ zemědělce a následně
ji uplatňovat.
Skupina GUE/NGL si přeje, aby byla horní hranice přímých plateb
stanovena na 100 tisíc EUR, díky čemuž by rozpočet společné
zemědělské politiky byl rozdělen spravedlivě. Důležitou součástí
jakékoli reformy je rovněž určení výše minimálního příjmu drobných zemědělců.
Skupina GUE/NGL je hluboce znepokojena současným vývojem
reformy společné zemědělské politiky a odmítá vyšší míru deregulace a snahy o přechod k intenzivnějším zemědělským postupům,
které by omezily drobné výrobce.
Skupina GUE/NGL se domnívá, že k zemědělské politice by mělo patřit zaměření na udržitelné zemědělství a na udržitelná družstva a rovněž politická vůle k upřednostňování místního a regionálního trhu.

