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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

Общ подход 

1. отбелязва, че в съвместното изявление от 2009 г. от Акуила относно 

продоволствената сигурност правителствата от Г-8 поеха ангажимент за подкрепа 

на национални стратегии за увеличаване на производството на храни и за 

осигуряване на по-голям достъп до храни, като се поставя специален акцент върху 

овластяването на дребните земеделски стопани и на жените в селското стопанство, 

както и върху осигуряването на по-голям достъп за тях до поземлени и финансови 

услуги, включително микрофинансиране и пазари; 

2. отбелязва, че FSPF на ЕС1 подчертава необходимостта ЕС и неговите държави 

членки да се съсредоточат върху производството на храни в малки стопанства с цел 

увеличаване на наличието на храни в най-слаборазвитите страни, което би имало 

многобройни ефекти, като увеличаване на доходите и устойчивостта на 

производителите, засилване на наличието на храни за населението изобщо, 

повишаване на качеството на околната среда и насърчаване на МСП и развитието на 

селските райони чрез обработване; 

3. признава, че по отношение на политиката за продоволствената сигурност в 

развиващите се страни акцентът е изместен от увеличаването на производството на 

селскостопански стоки към гарантирането на капацитета на страните да се 

самоизхранват и да укрепят цялостната си продоволствена независимост, разбирана 

като правото на хората да вземат решения за собствената си селскостопанска и 

продоволствена политика и продукция; 

4. затова призовава за намирането на средства за заместване на прекомерното 

разчитане на вносни храни с устойчиво местно производство на храни, като 

приоритетно се отглеждат местни култури, отговарящи на хранителните 

изисквания; отбелязва, че това придобива все по-голяма важност, тъй като климатът 

и пазарите стават все по-непостоянни; 

5. счита, че самодостатъчността, съсредоточена върху местно производство на храни и 

по-къси регионални продоволствени вериги, би допринесла за намаляване на глада 

и гарантиране на равен достъп до храна за местното население, като осигури по-

добри условия за живот и дългосрочна продоволствена сигурност; като се вземе 

предвид, че нелоялните търговски споразумения могат да уронят възможността на 

тези страни да се самоизхранват и да изключат техните селскостопански 

производители от достъп до някои пазари, износът следва да се разглежда като 

възможност едва след постигането на тези основни цели, свързани с 

продоволствената сигурност; 

                                                 
1 Рамка за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с 

предизвикателствата, свързани със сигурността на прехраната, COM (2010)0127. 
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6. подкрепя „средно- и дългосрочните програми за устойчиво селско стопанство и 

продоволствена сигурност, изхранване и развитие на селските райони, за 

премахване на първопричините за глада и бедността, включително чрез 

постепенното осъществяване на правото на подходяща храна“, както и достъпа до 

чиста вода, включване на общността в дейности, свързани със селскостопанското 

развитие (производство, преработка и търговска реализация), особено чрез 

„изграждане на капацитет, съсредоточаване върху интегрираните дейности, 

насочени към политиките, институциите и хората, със специален акцент върху 

дребните стопани и жените в селското стопанство“1, които ги еманципират и 

укрепват правото им на достоен труд; 

7. отбелязва, че стабилността е по-висока и емиграцията намалява, когато е налице 

продоволствена сигурност, основаваща се на живи и здрави почви и 

агроекосистеми, устойчиви на изменението на климата; 

Дребномащабно земеделие 

8. отбелязва, че малките земеделски стопанства винаги са имали основна роля в 

започването на икономическото и социалното развитие на държавите чрез 

гарантиране на продоволствената сигурност за цялото население, намаляване на 

необходимостта от разходи от валутните резерви за внос на храни и чрез 

осигуряване на работни места; 

9. подчертава, че дребните земеделски стопани, които произвеждат около 70% от 

храната, консумирана в Африка, имат основна роля за местния поминък и са 

жизненоважни за приобщаващото земеделско развитие; 

10. подчертава, че Новият алианс за продоволствена сигурност и изхранване в Африка 

(NAFSN) трябва да е от полза най-напред и преди всичко за малките семейни 

предприятия, така че те да могат да си осигурят място и да засилят ролята си в 

продоволствената верига; 

11. отбелязва, че частните чуждестранни инвестиции и политиките за либерализация на 

търговията могат да имат значително въздействие върху различните 

селскостопански сектори на развиващите се икономики; 

Заграбване на земя, достъп до земя и концентрация на земя 

12. отбелязва опасностите от прекомерното дерегулиране на собствеността върху 

земята; подчертава, че достъпът до земеделска земя и употребата на традиционни 

методи за отглеждане от дребните земеделски стопани са сериозно застрашени; 

13. осъжда широкомащабната концентрация на собствеността върху земята, 

включително заграбването на земя, извършвано от чуждестранни инвеститори, 

което засяга местните дребни земеделски стопани и има сериозни последици за 

селскостопанското производство, като повишава цените на храните и допринася за 

продоволствената несигурност и бедност на местно, регионално и национално 

                                                 
1 Заключителна декларация от Световната среща на високо равнище по въпросите на продоволствената 

сигурност, ФАО, 2009 г. 
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равнище; 

Преход към нов модел на земеделие 

14. признава ролята на достъпа до вода за селскостопански нужди и рисковете от 

прекаленото разчитане на ценна вода за напояване, и с оглед на това отбелязва 

необходимостта да се ограничат разсипническите напоителни практики и 

подчертава ролята, която могат да имат водохранителните агрономски техники за 

предотвратяването на изпаряването, задържането на водата в жива и здрава почва и 

запазване на източниците на питейна вода незамърсени; 

15. признава специфичните потребности на тропическото земеделие и земеделието в 

полусухите райони, особено по отношение на културите, които изискват засенчване 

и защита на почвите, и счита, че добивът на монокултури е остарял, щом все повече 

и повече се преустановява в държавите – донори в NASFN; 

16. отбелязва необходимостта от преход към устойчиво, диверсифицирано селско 

стопанство, което намалява суровинната зависимост и влошаването на състоянието 

на земите, и увеличава издръжливостта на отрицателните последици от изменението 

на климата; 

17. подчертава, че Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и 

изхранването трябва да доведе до създаването на регионално адаптирана земеделска 

структура на първичния етап и на етапите на преработка; 

18. предупреждава относно прекомерното разчитане на производството на 

нехранителни селскостопански стоки, вместо на храни, особено на суровини за 

агрогорива, чрез инициативи, финансирани от Новия алианс за подобряване на 

продоволствената сигурност и изхранването, тъй като производството на тези стоки 

може да има отрицателни въздействия върху продоволствената сигурност и 

продоволствената независимост на участващите държави; 

19. призовава при изготвянето на стратегии и планове за действие да се вземат под 

внимание местното ноу-хау и местните сортове, както и да се прилагат естествени 

техники на производство на семена и посадъчен материал, и това да се прави при 

съгласуване с местните общности; 

Агроекология и агро-лесовъдство 

20. отбелязва значителния потенциал на дългосрочните аграрно-екологични подходи, 

които се отличават с ефективно използване на ресурсите и се основават на 

разнообразието от видове и наличието на полезни видове, на разпределянето на 

рисковете и на рециклирането на отпадъци; 

21. отбелязва, че такива агрономически техники, които подпомагат естествени процеси, 

като образуването на най-горния почвен слой, регулирането на водата и 

вредителите, или затворения цикъл на хранителните вещества, могат да осигурят 

дългосрочна продуктивност и плодородие с ниски разходи за земеделските стопани 

и администрациите; 
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22. отбелязва, че чрез устойчиво управление на почвите може да се произведе до 58% 

повече храна в целия свят1; 

23. подкрепя аграрно-екологични подходи, особено подходите, съсредоточени върху 

почвите, като пермакултурата, агро-лесовъдството, ротацията на културите и 

междинните култури, особено при бобовите растения, подсяването, компостирането 

и мулчирането, с цел да се изпълняват в по-голяма степен екосистемните функции и 

така чрез естествени процеси да се повишат продуктивността и плодородието в 

дългосрочен план; 

24. отбелязва взаимодействията между подходите, които се основават на почвата и 

дърветата, и адаптирането на агро-екологичните системи към изменението на 

климата; отбелязва по-специално голямото търсене на дърва за огрев; отбелязва 

конкретно многофункционалността на дърветата, които обогатяват почвата с азот; 

25. отбелязва, че агрохимикалите могат да бъдат както използвани прекомерно, така и 

използвани по неподходящ начин в развиващите се държави, например в тези, които 

участват в Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и 

изхранването; 

26. отбелязва, че това се дължи на неграмотност и липса на подходящо обучение и че 

може да доведе до значително по-високи нива на остатъци от пестициди в пресните 

плодове и зеленчуци, както и до отравяне и други ефекти върху човешкото здраве за 

земеделските стопани и техните семейства; 

Достъп до питателна храна и вода 

27. подчертава, че висококачественото, балансирано хранене е от съществено значение 

и твърди, че изхранването следва да бъде в сърцевината на (пре-)структурирането 

на хранителните системи; 

28. припомня, че само енергийният прием не може да се използва за посочване на 

хранителния статус; 

29. подчертава, че милиони хора в Африка, особено деца, страдат от глад и 

недохранване, които са основните причини за смъртност на континента, и че в 

допълнение към заграбването на земя и изменението на климата гладът е една от 

главните причини хората да напускат домовете си; 

30. признава жизненоважната роля на достъпа до чиста питейна вода и въздействието, 

което земеделието може да има върху него; 

31. призовава за селскостопански и продоволствени политики, които да са съобразени с 

условията, отговарят на потребностите на цялото общество и имат за цел 

премахване на глада и недохранването; 

32. подчертава необходимостта от стратегии за свеждане на хранителните отпадъци до 

минимум по цялото протежение на хранителната верига; 

                                                 
1  Организация на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), Глобално партньорство в областта на почвите. 
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Критични бележки 

33. приветства ангажираността на Новия алианс за подобряване на продоволствената 

сигурност и изхранването с продоволствената сигурност, но изразява загриженост 

относно факта, че използваните средства се основават на неактуални модели на 

селскостопанско развитие и на неравностойно равновесие на силите; 

34. изразява загриженост, че NAFSN може да не е от полза за малките семейни 

стопанства, каквото беше първоначалното му предназначение, а че вместо това ги 

прави зависими от скъпи външни суровини; 

35. отбелязва опасностите в участващите държави от дерегулирането на сектора на 

семената, което може да доведе до прекомерна зависимост на дребните земеделски 

стопани от семена и продукти за растителна защита, произведени от чуждестранни 

предприятия; 

36. подчертава, че процесът на вземане на решения в рамката за сътрудничество не 

включва всички заинтересовани страни, а изключва, наред с другото, селските 

общности, земеделските работници, дребните земеделски стопани, рибарите и 

коренното население и не отчита правото им на участие; 

37. счита, че африканските държави следва да се третират като партньори в този 

Алианс, вместо да се разглеждат само като доставчици на услуги, които намаляват 

„рисковете и несигурността“ за частните инвеститори; 

38. отбелязва доклада на Г-20 за 2011 г., който подчертава, че инвестиции, извършвани 

въз основа на данъчни съображения, могат да се окажат краткосрочни; припомня, че 

многобройни проучвания относно мотивацията на инвеститорите са показали 

неутрално или отрицателно влияние на специалните данъчни стимули върху 

техните решения да инвестират1; 

39. отбелязва, че данъчни стимули, които включват освобождаване от корпоративен 

данък в специални икономически зони, лишават африканските държави от приходи 

от данъци, които иначе биха могли да бъдат източник на жизненоважна обществена 

инвестиция, особено в селското стопанство, в продоволствената сигурност и в 

програми, свързани с храненето2; 

40. изразява съжаление, че единственият показател, общ за десетте рамки за 

сътрудничество в NAFSN, е индексът на Световната банка „Doing Business“; 

Искания – участващи държави 

41. призовава участващите държави: 

                                                 
1  Муачинга Е. (Екип за световно данъчно опростяване, група на Световната банка, Mwachinga, E.), 

„Резултати от проучването на мотивацията на инвеститорите, проведено в Източноафриканската 

общност“ (Results of investor motivation survey conducted in the EAC), представяне в Лусака на 12.2.2013 г. 
2  „Подкрепа на развитието на по-ефективни данъчни системи“ ― доклад до работната група на Г-20 на 

Международния валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Световната 

банка, 2011 г. 
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– да приложат Доброволните насоки на ФАО от 2004 г. в подкрепа на постепенното 

реализиране на правото на подходяща прехрана в контекста на националната 

продоволствена сигурност и Принципите на ФАО от 2014 г. за отговорни 

инвестиции в селскостопанските и продоволствените системи, и да гарантират 

спазване на Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата 

на човека; 

– да гарантират, че оценката на NAFSN не се ограничава с качеството на 

инвестициите, а оценява и качеството на въздействието върху развитието, като се 

обхващат, наред с другото, целите относно правата на жените и внедряването на 

дребните земеделски стопани, балансираното и здравословното хранене и 

устойчивостта на снабдяването с храни; 

– да извършат и публикуват, като част от докладите за напредъка на отделните 

държави, годишни оценки и резултати относно изпълнението на Рамката за 

сътрудничество с държавите (РСД), за да проверят дали ангажиментите са 

изпълнени; 

– да гарантират основан на правата на човека подход към удостоверяването на 

собствеността върху земята, като приемат и изпълнят изцяло доброволните насоки 

на Организацията на ООН за прехрана и земеделие от 2012 г. относно отговорното 

управление на правото на владение на земя, рибарството и горите в контекста на 

националната продоволствена сигурност; 

– да осигурят отворени и приобщаващи договорености, които да отдават приоритет на 

правата и интересите на тези, които са законни носители на правата върху земята, 

особено дребни и малки семейни стопанства; да гарантират по-конкретно, че всички 

общности, живеещи на земя, чиято собственост и/или контролът върху нея се 

прехвърля, дават своето свободно, предварително и информирано съгласие за това; 

– да преразгледат публичните политики и проекти, с оглед да се премахнат всякакви 

стимули за заграбване на земя и непроизводителна собственост върху земя; 

– да задействат обвързващи национални мерки срещу заграбването на земя, 

корупцията, основана на прехвърляне на земя, и използването на земята за 

спекулативно инвестиране; 

– да наблюдават схемите за право на собственост върху земята и схемите за 

сертифициране, за да се гарантира, че те защитават интересите на дребните 

земеделски стопани, не концентрират собствеността върху земята и не лишават 

общности от ресурси, на които те разчитат; 

– да гарантират, че финансовата помощ не се използва за подкрепа на инициативи, 

които дават възможност на дружествата да изместват местните общности; 

– да използват процеси на участие за изработването на схеми за договорно земеделие, 

съобразени с потребностите на местните общности; 

– да създават, насърчават и подкрепят организации на производителите, като 

кооперации, които да укрепват преговорната позиция на дребните стопани, като 
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създадат необходимите условия, за да се гарантира, че пазарите възнаграждават по-

добре дребните стопани, и се даде възможност за обмяна на знание и най-добри 

практики между дребните стопани; 

– да установят сътрудничество между местните производители, местните общности, 

местните органи и организациите на гражданското общество с цел преодоляване на 

продоволствената несигурност и подобряване на техните средства за препитание, да 

се консултират с националните заинтересовани страни и да осигурят цялостното 

участие на местните участници в изпълнението на програмата; 

– да ускорят създаването на платформи с множество участници (организациите на 

дребните земеделски стопани, заинтересованите общности, представителите на 

организираното гражданско общество); 

– да гарантират, че дребните земеделски стопани, особено жените, имат ясно 

определени права на достъп до земя и вода и извличат пълна полза от развитието; да 

се консултират обстойно с пастирските общности при обмислянето на инвестиции, 

финансирани от NAFSN, за да се избегнат споровете за земи и да се оптимизира 

използването на общинските земи; да основат всички дейности върху интересите и 

потенциала на националните дребни земеделски стопани; 

– да осигурят подходящо равнище на публични инвестиции, така че да се гарантират 

трайни, устойчиви и приобщаващи решения; 

– да предоставят на селските стопани възможността да избягват суровинната 

зависимост и да подкрепят посевните системи на земеделските стопани, за да се 

запазва и подобрява агро-биоразнообразието чрез поддържане на обществени, 

местни банки за семена, обмен и непрекъснато развитие на местните сортове 

семена, конкретно чрез предоставяне на гъвкавост по отношение на каталозите 

семена, така че да не изключват сортовете на земеделските стопани, като в същото 

време се гарантира запазването на традиционните продукти; 

– да опазват и насърчават достъпа до и обмена на семена и селскостопански суровини 

за дребните земеделски стопани, маргинализираните групи и селските общности; да 

спазват международните споразумения за непатентоспособността на живи 

организми и биологични процеси, особено когато става въпрос за местни породи и 

видове; 

– да избягват да правят системите за производство на храна прекомерно зависими от 

изкопаеми горива, за да се ограничи нестабилността на цените и да се смекчат 

последиците от изменението на климата; 

– да развият местни и регионални къси вериги за доставка на храна и подходяща 

инфраструктура за съхранение и съобщения за тази цел, тъй като късите вериги за 

доставка са най-ефективни в борбата срещу глада и бедността в селските райони; 

– да разработят политики в подкрепа на устойчивото земеделие, като насърчат по-

разнообразни селскостопански системи, управлявани според принципите на 

агроекологията, включително агро-лесовъдството и интегрираното управление на 

вредителите; 
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– да позволяват достъпа на африканските земеделски стопани до достъпни в ценово 

отношение и икономични на суровини решения за специфичните за Африка 

агрономични предизвикателства; 

– да гарантират по-широк обхват и изпълнение на преследваните цели от NAFSN чрез 

инвестиране в образование, обучение и услуги за разрастване на стопанствата, чрез 

подходи, ориентирани към общността, основани на участието и обхващащи 

храненето, поземлената собственост, правата, агро-лесовъдството и устойчивото 

земеделие с ниско потребление на суровини, включващо устойчиви традиционни 

техники; 

– да насърчават широкото разнообразие на хранителни, местни и доколкото е 

възможно, сезонни хранителни култури, за предпочитане адаптирани на местно 

ниво или местни сортове и видове, включително плодове, зеленчуци и ядки, за да се 

подобри храненето чрез непрекъснат достъп до разнообразен, пълен и достъпен 

начин на хранене, адекватен по отношение на качеството, количеството и 

разнообразието, а не само на приема на калории, и съобразен с културните 

ценности;  

– да гарантират, че стратегиите не се основават само на производството на повече 

храна, по-конкретно на големи количества култури, които са с високо съдържание 

на калории, но чието преобладаване може да доведе до недостиг на хранителни 

вещества в диетата; 

– да предотвратят мерки, които биха възпрепятствали достъпа до адекватно хранене и 

храна, по-специално мерки, които биха могли да възпрепятстват достъпа на 

населението до гарантиращи неговото оцеляване ресурси и суровини и 

използването им; 

– да гарантират, че храненето е включено в основните публични услуги (включващи 

здравеопазване, водоснабдяване и канализация); 

– да поемат ангажимент за цялостното изпълнение на Международния кодекс за 

търговия със заместители на майчиното мляко и на резолюциите, приети от 

Световната здравна асамблея, относно храненето на кърмачетата и малките деца; 

– да разработват политики, които овластяват и еманципират жените от селските 

райони, като се обръща специално внимание на ограниченията, свързани с времето 

и мобилността; 

– да гарантират равните права и обществените и свързаните с вземането на решения 

роли на жените, особено по отношение на достъпа до земя, финансиране и ресурси; 

– да гарантират, че жените извличат полза от преобразуването в земеделието, чрез 

борба срещу дискриминационните обичаи и отстраняване на дискриминационните 

разпоредби, които възпрепятстват достъпа до ресурси; 

– да включат в рамките за сътрудничество между страните специфични цели за 

овластяване на жените със срокове за тяхното изпълнение; да предприемат 

откликващо на перспективата на пола бюджетиране на проектите и текуща оценка с 
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данни, класифицирани по пол; 

– да включат перспектива, свързана с пола, в официалните статистики и показателите 

на политиките за селско развитие, така че да се определят най-добри практики и по-

добре ориентирани стратегии; 

– да създадат системи за гарантиране на прозрачност и отчетност на всички 

инициативи; 

– да гарантират, че оценките, включително оценките на въздействието, на всички 

проекти се извършват от независими органи, с широк набор от показатели за 

измерване на въздействието върху продоволствената сигурност, храненето и 

бедността, като по този начин се извършва всеобхватна оценка на напредъка на 

всяка страна в контекста на NAFSN; 

– да гарантират, че финансовите, данъчните или административните реформи не 

освобождават инвеститорите от справедлив принос към данъчната основа на 

участващите страни, нито дават нелоялно предимство на инвеститорите пред 

дребните стопани; 

– да гарантират, че техните съответни правителства запазват правото си да защитават 

своите селскостопански пазари и своите пазари на храни чрез подходящи тарифни и 

данъчни режими, които са особено необходими за справянето с финансовите 

спекулации и избягването на данъци; 

– да прилагат Доброволните насоки на ФАО от 2012 г. относно отговорното 

управление на правото на владение на земя, рибарството и горите посредством 

отворени и приобщаващи договорености, които отдават приоритет на правата и 

потребностите на тези, които са законни носители на правата върху земята; 

– да преразгледат публичните политики и проекти, с оглед да се премахнат всякакви 

стимули за заграбване на земя; 

– да приемат политики в подкрепа на отговорната търговия и да поемат ангажимент 

за отстраняване на тарифните бариери, които въздействат разубеждаващо на 

регионалната търговия; 

Искания – ЕС и държавите членки 

42. призовава ЕС и държавите членки, като най-голям в света донор на помощ за 

развитие: 

– да обвържат непрекъснатата си подкрепа за NASFN и за интензивно сътрудничество 

с условието за изпълнение на гореизброените условия; 

– да държат предприятията отговорни за спазването на правата на човека, 

поземлените права и социалните, екологичните и трудови стандарти, и особено да 

гарантират, че държавите членки изпълняват извънтериториалните задължения на 

държавите, като гарантират както че техните политики не способстват за 

нарушаване на правата на човека в други страни, така и че недържавните 
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заинтересовани участници не възпрепятстват упражняването на тези права; 

– да гарантират, че инвеститорите, установени в ЕС, спазват и насърчават други 

партньори в Алианса да зачитат правата на местните общности и потребностите на 

малките стопанства, като следват  основан на правата на човека подход в рамките за 

сътрудничество, като включват подкрепата за екологичните, социалните, 

поземлените, трудовите и свързаните с правата на човека гаранции и най-високи 

стандарти за прозрачност по отношение на инвестиционните си планове; 

– да гарантират, че инвеститорите, установени в ЕС, прилагат политика на социална 

отговорност, когато изготвят трудови договори и не се възползват от своето 

икономическо предимство пред работниците от местните общности; 

– да поощряват участващите държави да изпълняват с демократични средства своите 

политики в областта на селското стопанство и храните и своите приоритети и 

стратегии, определени  чрез устойчив селскостопански модел; 

– да признават необходимостта участващите държави да постигнат продоволствена 

сигурност и да защитават тяхното право да бъдат възможно най-самостоятелни; 

– да подкрепят и популяризират местни африкански предприятия и заинтересовани 

страни в ролята им на първостепенни участници и бенефициенти на инициативите 

на NAFSN; 

– да прилагат неотдавнашното решение на СТО да се премахнат субсидиите за износ 

на селскостопански продукти, които нарушават местните пазари и унищожават 

средствата за препитание в развиващите се държави; 

– да премахнат тарифните бариери, които възпират африканските държави да добавят 

стойност към местно произведените суровини; 

– да осигурят ефективни програми на ЕС с акцент върху повече по-маломащабни 

проекти, изпълнявани на местно и регионално равнище; 

– да вземат предвид факта, че жизнените, здрави селски общности и икономики и 

плодородните, производителни и устойчиви системи на стопанство могат да 

задържат хората да живеят на своята земя и по този начин спомагат за повишаване 

на световната стабилност, като не способстват за масовата миграция; 

43. призовава участващите правителства и инвеститорите: да влязат в диалог с 

гражданското общество, местните общности и други институции относно NAFSN; 

да гарантират, че сключените споразумения са обществено достъпни в условия на 

прозрачност;  и да гарантират, че в органите за вземане на решения на NAFSN са 

представени съответните организации на гражданското общество. 
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