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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης, που 

είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Γενική προσέγγιση 

1. σημειώνει ότι οι κυβερνήσεις των G8 δεσμεύτηκαν, στο πλαίσιο της κοινής διακήρυξης 

της L’Aquila το 2009, σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, να στηρίξουν εθνικές 

στρατηγικές για την ενίσχυση της παραγωγής τροφίμων και, κατά συνέπεια, της 

πρόσβασης σε τρόφιμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των μικροκαλλιεργητών 

και των αγροτισσών και στη βελτίωση της πρόσβασής τους σε γη και χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη μικροχρηματοδότηση και τις 

αγορές· 

2. σημειώνει ότι στο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια1 τονίζεται η 

ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επικεντρωθούν στη μικρής κλίμακας 

παραγωγή τροφίμων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), με πολλαπλό αντίκτυπο, καθώς θα οδηγήσει σε ενίσχυση 

των εισοδημάτων και της ανθεκτικότητας των παραγωγών, αύξηση της διαθεσιμότητας 

τροφίμων για τον γενικό πληθυσμό, βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, και 

ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αγροτικής ανάπτυξης μέσω της 

επεξεργασίας· 

3. αναγνωρίζει, όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ότι η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την απλή αύξηση της παραγωγής των 

γεωργικών προϊόντων στην ανάπτυξη της ικανότητας των χωρών να τραφούν με δικά 

τους προϊόντα και να βελτιώσουν τη συνολική επισιτιστική κυριαρχία τους, ως δικαίωμα 

του λαού να αποφασίζει για την δική του γεωργική και επισιτιστική πολιτική και 

παραγωγή· 

4. καλεί, ως εκ τούτου στην εξεύρεση μέσων αντικατάστασης της υπερβολικής εξάρτησης 

από τα εισαγόμενα τρόφιμα από μια βιώσιμη εγχώρια παραγωγή τροφίμων, δίνοντας 

προτεραιότητα σε τοπικές καλλιέργειες που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες του 

πληθυσμού·  σημειώνει ότι αυτό έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντικό από το γεγονός ότι 

το κλίμα και οι αγορές είναι ολοένα και πιο ασταθείς· 

5. θεωρεί ότι αυτή η αυτάρκεια, με επίκεντρο την τοπική και εγχώρια παραγωγή τροφίμων 

και βραχύτερες περιφερειακές αλυσίδες τροφίμων, θα συμβάλλει στη μείωση της πείνας 

και στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στα τρόφιμα μεταξύ των τοπικών πληθυσμών, 

διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μακροπρόθεσμη επισιτιστική 

ασφάλεια· τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι αθέμιτες εμπορικές συμφωνίες ενδεχομένως 

υπονομεύουν την ικανότητα των χωρών αυτών σε αυτάρκεια ειδών διατροφής, και μπορεί 

να αποκλείουν τους αγρότες τους από ορισμένες αγορές, η προοπτική των εξαγωγών θα 

πρέπει να εξετάζεται μόνο αφού αυτοί οι θεμελιώδεις στόχοι επισιτιστικής ασφάλειας 

                                                 
1  Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση των 

προκλήσεων σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια, COM(2010)0127. 
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έχουν επιτευχθεί· 

6. υποστηρίζει τα «μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα βιώσιμης γεωργίας, 

ασφάλειας τροφίμων, διατροφής και αγροτικής ανάπτυξης, για την εξάλειψη των 

βαθύτερων αιτίων της πείνας και της φτώχειας, μεταξύ άλλων και μέσω της σταδιακής 

πραγμάτωσης του δικαιώματος σε επαρκή τροφή», καθώς και την πρόσβαση σε καθαρό 

νερό, τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε δραστηριότητες ανάπτυξης της γεωργίας 

(γεωργία, μεταποίηση και εμπορία), και κυρίως δημιουργίας ικανοτήτων, την εστίαση σε 

ολοκληρωμένες δράσεις πολιτικής, θεσμών και ανθρώπων, με ιδιαίτερη έμφαση στους 

μικροκαλλιεργητές και στις αγρότισσες1, και την ενδυνάμωσή τους, προωθώντας το 

δικαίωμά τους για μια αξιοπρεπή εργασία· 

7. σημειώνει ότι η σταθερότητα είναι υψηλότερη και η μετανάστευση είναι χαμηλότερη 

όπου υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια, με βάση τα υγιή και ζωντανά εδάφη και 

παραγωγικά αγροοικοσυστήματα ανθεκτικά στην αλλαγή του κλίματος· 

Μικρής κλίμακας γεωργία 

8. σημειώνει ότι, ανέκαθεν η γεωργία μικρής κλίμακας διαδραμάτιζε θεμελιώδη ρόλο στην 

έναρξη της διαδικασίας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην 

επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρων πληθυσμών, μειώνοντας την ανάγκη εκδαπάνησης των 

συναλλαγματικών αποθεμάτων για εισαγωγές τροφίμων, και δημιουργώντας παράλληλα 

θέσεις εργασίας· 

9. τονίζει ότι οι γεωργοί μικρής κλίμακας, οι οποίοι παράγουν περίπου το 70% των 

τροφίμων που καταναλώνονται στην Αφρική, διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τα τοπικά 

μέσα βιοπορισμού, και είναι απαραίτητοι για μια γεωργική ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισμούς· 

10. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Νέα Συμμαχία για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη 

Διατροφή στην Αφρική (NAFSN) πρέπει, πρωτίστως, να αποβεί προς όφελος των 

αγροτών μικρής κλίμακας και των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, ώστε να 

μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια θέση, και να ενισχύσουν το ρόλο τους στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων· 

11. παρατηρεί ότι οι ξένες ιδιωτικές επενδύσεις και οι πολιτικές ελευθέρωσης του εμπορίου 

μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα των αναπτυσσόμενων 

οικονομιών· 

Αρπαγή των γαιών, πρόσβαση στη γη και συγκέντρωση γης 

12. σημειώνει τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική απορρύθμιση της ιδιοκτησίας γης· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέσα βιοπορισμού, η πρόσβαση σε γεωργικές εκτάσεις 

και η χρήση παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας από τους γεωργούς μικρής κλίμακας 

απειλείται σοβαρά· 

13. εκφράζει την ανησυχία του για την μεγάλης κλίμακας συγκέντρωση εγγείου ιδιοκτησίας, 

και την αρπαγή γης από ξένους επενδυτές, η οποία πλήττει σοβαρά τους γεωργούς μικρής 

                                                 
1 Τελική Διακήρυξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την επισιτιστική ασφάλεια, FAO, 2009. 
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κλίμακας, με σημαντικές επιπτώσεις στην γεωργική παραγωγή, αυξάνοντας τις τιμές στα 

είδη διατροφής και συμβάλλοντας στην τοπική, περιφερειακή και εθνική επισιτιστική 

ανασφάλεια και φτώχεια· 

Μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο γεωργίας  

14. αναγνωρίζει το ρόλο της πρόσβασης στο νερό για τις ανάγκες της γεωργίας και τους 

κινδύνους της υπερβολικής στήριξης σε πολύτιμο νερό για άρδευση, και, υπό το πρίσμα 

αυτό, σημειώνει την ανάγκη να μειωθούν οι σπάταλες στις πρακτικές άρδευσης και 

τονίζει το ρόλο που οι γεωπονικές τεχνικές εξοικονόμησης νερού μπορούν να παίξουν 

στην πρόληψη της εξατμισοδιαπνοής, στη συγκράτηση του νερού σε ένα υγιές έδαφος και 

στη διατήρηση καθαρών πηγών πόσιμου νερού· 

15. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της τροπικής και ημι-άνυδρης γεωργίας, ιδίως όσον 

αφορά τις καλλιέργειες που χρειάζονται σκίαση από τον ήλιο και προστασία του εδάφους, 

και θεωρεί ότι οι μονοκαλλιέργειες είναι πλέον ξεπερασμένες και σταδιακά καταργούνται 

στις χορηγούς χώρες NASFN· 

16. αναγνωρίζει την ανάγκη στροφής προς μια βιώσιμη, διαφοροποιημένη γεωργία που θα 

περιορίζει την εξάρτηση από βελτιωτικά και την υποβάθμιση του εδάφους, και κυρίως θα 

μειώνει την ευπάθειά του απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 

17. τονίζει το γεγονός ότι η NAFSN πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή μιας γεωργικής 

διάρθρωσης προσαρμοσμένης σε περιφερειακό επίπεδο κατά το στάδιο της πρωτογενούς 

παραγωγής και της μεταποίησης· 

18. προειδοποιεί, για την υπέρμετρη εξάρτηση από την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

εκτός τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για αγροκαύσιμα, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που 

χρηματοδοτούνται από την NAFSN, καθότι η παραγωγή αυτών μπορεί να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια και την επισιτιστική κυριαρχία των 

εμπλεκομένων χωρών· 

19. ζητεί, κατά την κατάρτιση στρατηγικών και σχεδίων δράσης, να λαμβάνονται υπόψη η 

τοπική τεχνογνωσία και οι τοπικές ποικιλίες, καθώς και να εφαρμόζονται φυσικές 

τεχνικές για την παραγωγή σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, σε συνεννόηση με τις 

τοπικές κοινότητες· 

Αγροοικολογία και γεωργοδασοκομία 

20. επισημαίνει το σημαντικό δυναμικό των αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων και 

μακροπρόθεσμων αγροοικολογικών προσεγγίσεων που βασίζονται στη μεγάλη ποικιλία 

ειδών και την παρουσία ωφέλιμων ειδών, στην κατανομή των κινδύνων και στην 

ανακύκλωση των αποβλήτων· 

21. σημειώνει ότι οι εν λόγω αγρονομικές τεχνικές, ενισχύοντας φυσικές διαδικασίες όπως 

τον σχηματισμό επιφανειακού εδάφους, τη ρύθμιση των υδατικών πόρων και των 

επιβλαβών οργανισμών ή την ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων σε κλειστό κύκλωμα, 

μπορούν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και γονιμότητα με 

χαμηλό κόστος για τους γεωργούς και τη διοίκηση· 
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22. σημειώνει ότι η βιώσιμη διαχείριση του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων έως και 58%1· 

23. υποστηρίζει αγροοικολογικές προσεγγίσεις, ιδίως αυτές που επικεντρώνονται στα εδάφη, 

όπως η μόνιμη καλλιέργεια, η γεωργοδασοκομία, η αμειψισπορά και η εμβόλιμη 

καλλιέργεια ιδίως με ψυχανθή φυτά, η συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, η 

λιπασματοποίηση και η κάλυψη εδάφους, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικοσυστημικές 

λειτουργίες και, κατά συνέπεια, να αυξηθούν μακροπρόθεσμα η παραγωγικότητα και η 

γονιμότητα με φυσικές διεργασίες· 

24. σημειώνει τις συνέργειες μεταξύ, αφενός, των προσεγγίσεων που βασίζονται στο έδαφος 

και τα δέντρα και, αφετέρου, της προσαρμογής των αγροοικοσυστημάτων στην κλιματική 

αλλαγή· σημειώνει ιδίως τη μεγάλη ζήτηση για καυσόξυλα· επισημαίνει, ειδικότερα, τις 

πολλαπλές χρήσεις των αζωτοδεσμευτικών δέντρων· 

25. σημειώνει ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός υπερβολικής και αφετέρου ακατάλληλης χρήσης 

των αγροχημικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως αυτές που συμμετέχουν στην 

NAFSN· 

26. σημειώνει ότι η κατάσταση περιπλέκεται από τον αναλφαβητισμό και την έλλειψη 

κατάλληλης κατάρτισης, και μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα νωπά φρούτα και λαχανικά, καθώς και σε δηλητηριάσεις 

και άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των γεωργών και των οικογενειών τους· 

Πρόσβαση σε θρεπτικά τρόφιμα και νερό 

27. τονίζει ότι η υψηλής ποιότητας, ισορροπημένη διατροφή είναι απαραίτητη, και 

επιβεβαιώνει ότι θα πρέπει να αποτελεί την κεντρική μέριμνα κατά τον 

επαναπροσδιορισμό των συστημάτων τροφίμων· 

28. υπενθυμίζει ότι η πρόσληψη ενέργειας από μόνη της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

δείξει τη διατροφική κατάσταση· 

29. τονίζει ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική, ιδίως παιδιά, υποφέρουν από πείνα και 

υποσιτισμό, τα οποία αποτελούν τα κύρια αίτια της ανθρώπινης θνησιμότητας στην 

ήπειρο, και ότι, εκτός από την αρπαγή γης και την αλλαγή του κλίματος, η πείνα είναι 

ένας από τους κύριους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις 

εστίες τους· 

30. αναγνωρίζει τον ζωτικό ρόλο της πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό και τις επιπτώσεις 

που η γεωργία μπορεί να έχει σε αυτό· 

31. ζητεί να αναπτυχθούν νέες, τοπικά προσαρμοσμένες γεωργικές και επισιτιστικές 

πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του συνόλου της κοινωνίας, με σκοπό την 

εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού· 

32. τονίζει την ανάγκη για στρατηγικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων τροφίμων σε 

ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· 

                                                 
1 FAO, Global Soil Partnership (Παγκόσμια εταιρική σχέση για τα εδάφη). 
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Κριτικές και παρατηρήσεις 

33. χαιρετίζει τη δέσμευση της NAFSN για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά εκφράζει την 

ανησυχία ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε παρωχημένα μοντέλα 

γεωργικής ανάπτυξης και άνισο συσχετισμό δυνάμεων· 

34. ανησυχεί για το γεγονός ότι η NAFSN πιθανότατα δεν είναι τελικά επωφελής για τις 

μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλεπόταν αρχικά, αλλά τις 

καθιστά εξαρτημένες από δαπανηρές εξωτερικές εισροές· 

35. τονίζει τους κινδύνους που ενέχει η υπερβολική απορρύθμιση στον τομέα των σπόρων 

στις συμμετέχουσες χώρες, η οποία είναι πιθανόν να οδηγήσει σε υπερβολική εξάρτηση 

των μικροκαλλιεργητών από σπόρους και φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 

κατασκευάζονται από ξένες εταιρείες· 

36. επισημαίνει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της συνεργασίας δεν 

προβλέπει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, αλλά μάλλον έχει αποκλείσει, 

μεταξύ άλλων τις αγροτικές κοινότητες, τους εργάτες γης, τους μικροκαλλιεργητές, τους 

αλιείς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, περιφρονώντας το δικαίωμα συμμετοχής τους· 

37. τονίζει ότι τα αφρικανικά κράτη πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα σε αυτή τη 

συμμαχία, και όχι να θεωρούνται απλώς ως πάροχοι υπηρεσιών που περιορίζουν τους 

κινδύνους και αβεβαιότητες των ιδιωτών επενδυτών· 

38. σημειώνει την έκθεση G20, του 2011, η οποία τονίζει ότι οι επενδύσεις μέσω 

φορολογικών κινήτρων μπορεί να αποδειχθούν προσωρινές· υπενθυμίζει ότι πολλές 

έρευνες σχετικά με τα κίνητρα των επενδυτών έχουν καταδείξει ότι τα ειδικά φορολογικά 

κίνητρα έχουν ουδέτερο ή αρνητικό αντίκτυπο στην απόφαση των επενδυτών να 

επενδύσουν1· 

39. σημειώνει ότι τα φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνουν απαλλαγή από τη φορολογία 

των εταιρειών, στο πλαίσιο ειδικών οικονομικών ζωνών, αφαιρούν από τις αφρικανικές 

χώρες φορολογικά έσοδα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες 

επενδύσεις ζωτικής σημασίας σε προγράμματα διατροφής2· 

40. εκφράζει δυσαρέσκεια για το ότι ο μόνος κοινός δείκτης στα δέκα πλαίσια συνεργασίας 

της NAFSN είναι ο δείκτης «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας· 

Εκκλήσεις προς τις συμμετέχουσες χώρες 

41. καλεί τις συμμετέχουσες χώρες: 

– να υλοποιήσουν τις Εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές 2004 του Οργανισμού 

Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, για τη στήριξη της προοδευτικής 

εφαρμογής του δικαιώματος για κατάλληλη τροφή, στο πλαίσιο της εθνικής επισιτιστικής 

                                                 
1 Mwachinga, E. (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), «Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC», παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στη Λουσάκα στις 12.2.2013. 
2 «Supporting the development of more effective tax systems» (Υποστήριξη της ανάπτυξης πιο 

αποτελεσματικών φορολογικών συστημάτων) – έκθεση του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας 

προς την ομάδα εργασίας της G20, 2011. 
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ασφάλειας και τις κατευθυντήριες γραμμές 2014 του FAO για υπεύθυνες επενδύσεις στη 

γεωργία και τα συστήματα τροφίμων, και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις 

Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· 

– να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες της NAFSN δεν θα περιοριστούν στην 

αξιολόγηση της ποιότητας των επενδύσεων αλλά θα λάβουν υπόψη τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, στόχους όσον αφορά τα δικαιώματα των 

γυναικών και την ένταξη των μικροκαλλιεργητών, την ισορροπημένη και υγιεινή 

διατροφή και την ανθεκτικότητα του εφοδιασμού με τρόφιμα· 

– να αναλάβουν, στο πλαίσιο των εκθέσεων προόδου ανά χώρα, ετήσιες αξιολογήσεις της 

εφαρμογής του πλαισίου συνεργασίας ανά χώρα (CCF) για να ελέγχουν κατά πόσον οι 

δεσμεύσεις έχουν εκπληρωθεί, και να δημοσιεύουν αυτές τις αξιολογήσεις· 

– να διασφαλίσουν μία προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά 

τους τίτλους γαιοκτησίας, εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας πλήρως τις προαιρετικές 

κατευθυντήριες γραμμές του FAO, του 2012, για την υπεύθυνη διαχείριση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, των αλιευμάτων και δασών στο πλαίσιο της εθνικής 

επισιτιστικής ασφάλειας· 

– να εξασφαλίσουν συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς διευθετήσεις που δίνουν 

προτεραιότητα στα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα συμφέροντα εκείνων οι οποίοι 

δικαιωματικά κατέχουν τη γη, ιδίως μικροϊδιοκτήτες και μικρές οικογενειακές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις· να μεριμνήσουν, ιδίως, για την ελεύθερη, εκ των προτέρων και 

συνειδητή συγκατάθεση (FPIC) όλων των κοινοτήτων που ζουν σε εδάφη των οποίων η 

κυριότητα και/ή ο έλεγχος είναι υπό μεταβίβαση· 

– να επανεξετάσουν τις δημόσιες πολιτικές και προγράμματα με σκοπό την εξάλειψη κάθε 

κινήτρου αρπαγής της γης και μη παραγωγικής ιδιοκτησίας της γης· 

– να θεσπίσουν εθνικά δεσμευτικά μέτρα κατά της αρπαγής γης, της διαφθοράς κατά τη 

μεταβίβαση της γης και της χρήσης της γης για κερδοσκοπικές επενδύσεις· 

– να παρακολουθούν τα συστήματα έκδοσης τίτλων γαιοκτησίας και πιστοποίησης για να 

εξασφαλιστεί ότι είναι διαφανή, και δεν συγκεντρώνεται η ιδιοκτησία γης ή εκδιώκονται 

κοινότητες από τους πόρους στους οποίους βασίζονται· 

– να διασφαλίσουν ότι η χρηματοδοτική στήριξη δεν χρησιμοποιείται για τη στήριξη 

πρωτοβουλιών που επιτρέπουν στις εταιρείες να μετακινήσουν τις τοπικές κοινότητες· 

– να χρησιμοποιούν συμμετοχικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό προτύπων συμβάσεων για 

τα συστήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών 

κοινοτήτων· 

– να δημιουργήσουν, να προωθήσουν και να υποστηρίξουν οργανώσεις παραγωγών, όπως 

οι συνεταιρισμοί που ενισχύουν την διαπραγματευτική θέση των μικροκαλλιεργητών, 

προτείνοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ότι οι αγορές αμείβουν 

τους μικρούς αγρότες καλύτερα, και επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων 

πρακτικών μεταξύ των μικρών αγροτών· 
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– να καθιερώσουν τη συνεργασία μεταξύ των εγχώριων γεωργών, των τοπικών κοινοτήτων, 

των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η επισιτιστική ανασφάλεια και να βελτιωθούν τα βιοποριστικά μέσα, να 

υπάρξει διαβούλευση με τα επιτόπια ενδιαφερόμενα μέρη και να διασφαλιστεί ότι οι 

τοπικοί φορείς θα συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή του προγράμματος· 

– να ενισχύσουν τη δημιουργία πλειονομερών πλατφορμών (με τις οργανώσεις 

μικροκαλλιεργητών, τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, τους εκπροσώπους της οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών)· 

– να μεριμνήσουν ώστε οι μικροκαλλιεργητές, ιδίως οι γυναίκες, θα έχουν σαφώς 

προσδιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στη γη και στο νερό, και θα επωφελούνται 

πλήρως της ανάπτυξης· να εξασφαλίζουν την κατάλληλη διαβούλευση με τους 

κτηνοτρόφους, όταν εξετάζουν επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την NAFSN, 

προκειμένου να αποφεύγονται οι συγκρούσεις για τη γη και να βελτιστοποιείται η χρήση 

των κοινοτικών εδαφών· να βασίσουν το σύνολο της δράσης τους στα συμφέροντα και το 

δυναμικό των ντόπιων μικροκαλλιεργητών· 

– να εγγυηθούν επαρκή επίπεδα δημοσίων επενδύσεων ώστε να επιτευχθούν λύσεις 

διαρκείς, βιώσιμες και συμμετοχικές· 

– να δώσουν στον παραγωγό τη δυνατότητα αποφυγής της χρησιμοποίησης βελτιωτικών 

και να προστατεύσουν το σύστημα σπόρων των αγροτών, ώστε να διατηρηθεί και να 

βελτιωθεί η αγρο-βιοποικιλότητα μέσω τοπικών δημόσιας ιδιοκτησίας τραπεζών σπόρων, 

ανταλλαγών, και της συνεχούς ανάπτυξης τοπικών ποικιλιών σπόρων, ειδικά παρέχοντας 

ευελιξία στους καταλόγους σπόρων, έτσι ώστε να μην αποκλείονται οι ποικιλίες των 

γεωργών, και ταυτόχρονα να κατοχυρώνεται η συνέχιση των παραδοσιακών 

καλλιεργειών· 

– να προστατεύουν και να προάγουν την πρόσβαση και την ανταλλαγή σπόρων και 

γεωργικών εισροών μεταξύ των μικροκαλλιεργητών των περιθωριοποιημένων ομάδων 

και των αγροτικών κοινοτήτων· να σεβαστούν τις διεθνείς συμφωνίες μη 

«πατενταρίσματος» της ζωής, και των βασικών βιολογικών διεργασιών, ιδίως σε ό,τι 

αφορά αυτόχθονες ποικιλίες και αυτόχθονα είδη· 

– να αποφεύγουν την υπέρμετρη εξάρτηση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων από τα 

ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να περιορίζεται η αστάθεια των τιμών και να μετριάζονται 

οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος· 

– να αναπτύξουν τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο, καθώς και κατάλληλη υποδομή αποθήκευσης και επικοινωνιών για το σκοπό 

αυτό, καθώς οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού είναι πιο αποτελεσματικές στην 

καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας της υπαίθρου· 

– να αναπτύξουν πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη γεωργία, προωθώντας πιο 

διαφοροποιημένα γεωργικά συστήματα των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις 

αρχές της αγροοικολογίας, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας και 

ολοκληρωμένων συστημάτων καταπολέμησης των παρασίτων· 

– να δώσουν τη δυνατότητα στους αφρικανούς γεωργούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
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προσιτές, χαμηλών εισροών τεχνολογικές λύσεις για τις αγρονομικές προκλήσεις που 

αφορούν ειδικά την Αφρική· 

– να εξασφαλίσουν την ενίσχυση της προβολής και της εφαρμογής των επιδιωκόμενων 

στόχων της NAFSN, μέσω της επένδυσης σε δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και γεωργικές εφαρμογές που εστιάζουν σε συμμετοχικές προσεγγίσεις κοινοτικού 

χαρακτήρα, καλύπτοντας θέματα διατροφής, γαιοκτησίας, δικαιωμάτων, 

γεωργοδασοκομίας και βιώσιμης γεωργίας χαμηλών εισροών, και περιλαμβάνοντας 

βιώσιμες παραδοσιακές τεχνικές· 

– να ενθαρρύνουν μια ευρεία ποικιλία θρεπτικών, τοπικών και, στο μέτρο του δυνατού, 

εποχιακών καλλιεργειών τροφίμων, κατά προτίμηση τοπικά προσαρμοσμένων ή 

αυτοχθόνων ποικιλιών και ειδών, όπως φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς, με σκοπό 

τη βελτίωση της διατροφής με τη συνεχή πρόσβαση σε ένα πλούσιο, υγιεινό και 

οικονομικό διαιτολόγιο, επαρκές όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα και την 

ποικιλία, και όχι απλώς με την πρόσληψη θερμίδων και μόνο, και σύμφωνα με τις 

πολιτιστικές αξίες· 

– να διασφαλίσουν ότι οι στρατηγικές δεν βασίζονται αποκλειστικά στην παραγωγή 

περισσότερων τροφίμων, ιδίως την παραγωγή μεγάλου όγκου καλλιεργειών που είναι 

μόνο πλούσιες σε θερμίδες, και των οποίων η υπεροχή μπορεί να οδηγήσει σε 

διατροφικές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών· 

– να αποτρέψουν μέτρα που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την πρόσβαση σε επαρκή 

διατροφή και τρόφιμα, και ειδικότερα να αποτρέψουν τα μέτρα που εμποδίζουν την 

πρόσβαση και χρήση φυσικών πόρων και συστατικών που διασφαλίζουν την επιβίωση 

των ανθρώπων· 

– να διασφαλίσουν ότι η διατροφή είναι ενσωματωμένη μέσα σε βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της ύδρευσης και αποχέτευσης)· 

– να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόσουν πλήρως τον διεθνή κώδικα εμπορίας υποκατάστατων 

μητρικού γάλακτος και τα ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί από την Παγκόσμια Συνέλευση 

Υγείας (WHA) για τη διατροφή των βρεφών και των νηπίων· 

– να σχεδιάσουν πολιτικές που αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τον χρόνο 

και την κινητικότητα· 

– να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση ίσων δικαιωμάτων στις γυναίκες και συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τη χρηματοδότηση και τους 

πόρους· 

– να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα επωφεληθούν από τον μετασχηματισμό της γεωργίας, 

με την εξάλειψη των διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις οι οποίες εμποδίζουν την 

πρόσβαση σε πόρους· 

– να συμπεριλάβουν, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της χώρας, συγκεκριμένους 

στόχους για την ενδυνάμωση των γυναικών, με χρονικό ορίζοντα για την επίτευξή τους· 

να μεριμνήσουν για την συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του 
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προϋπολογισμού σχεδίων και εν εξελίξει αξιολογήσεων, χρησιμοποιώντας δεδομένα 

ταξινομημένα κατά φύλο· 

– να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις επίσημες στατιστικές και στους δείκτες 

των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να εντοπίσουν τις βέλτιστες πρακτικές και την 

κατάρτιση στρατηγικών καλύτερα προσανατολισμένων· 

– να δημιουργήσουν μηχανισμούς διαφάνειας και λογοδοσίας για το σύνολο των 

πρωτοβουλιών· 

– να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων των 

επιπτώσεων όλων των έργων, εκτελούνται από ανεξάρτητους φορείς, χρησιμοποιώντας 

ένα ευρύ φάσμα δεικτών για τη μέτρηση των επιπτώσεων στην ασφάλεια των τροφίμων, 

τη διατροφή και τη φτώχεια, αξιολογώντας με τον τρόπο αυτό συνολικά την πρόοδο κάθε 

χώρας στο πλαίσιο της NAFSN· 

– να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικές, φορολογικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, δεν 

απαλλάσσουν τον επενδυτή από μια δίκαιη συμβολή στη φορολογική βάση των 

συμμετεχουσών χωρών ή δίνουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στους επενδυτές εις βάρος των 

μικροκαλλιεργητών· 

– να εξασφαλίσουν ότι οι αντίστοιχες κυβερνήσεις τους διατηρούν το δικαίωμα να 

προστατεύουν τις αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων μέσω κατάλληλων 

δασμολογικών και φορολογικών καθεστώτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα απαραίτητα για 

την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας και της φοροδιαφυγής· 

– να εφαρμόσουν τις προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη διαχείριση 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος γης, αλιευμάτων και δασών (VGGT) μέσα από 

συμμετοχικές και μη αποκλειστικές διευθετήσεις που θα δίνουν προτεραιότητα στα 

δικαιώματα και τις ανάγκες όσων κατέχουν νόμιμα έγγεια δικαιώματα· 

– να επανεξετάσουν τις δημόσιες πολιτικές και προγράμματα με σκοπό την εξάλειψη κάθε 

κινήτρου αρπαγής της γης· 

– να εγκρίνουν πολιτικές που προωθούν το υπεύθυνο εμπόριο, και να δεσμευτούν για την 

εξάλειψη των δασμολογικών φραγμών που αποθαρρύνουν το περιφερειακό εμπόριο· 

Εκκλήσεις προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη 

42. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη, ως τον μεγαλύτερο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας στον 

κόσμο: 

– να δηλώσουν τη συνεχή υποστήριξη και τη στενή συνεργασία με την NASFN με την 

προϋπόθεση ότι θα πληρούνται τα ανωτέρω· 

– να μεριμνήσουν ότι οι επιχειρήσεις θα είναι υπόλογες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα 

δικαιώματα γης και τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα, και, 

ειδικότερα, ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις υφιστάμενες εξωεδαφικές υποχρεώσεις των 

κρατών (ETOs), ώστε οι πολιτικές τους να μην συμβάλλουν στην παραβίαση, σε άλλες 

χώρες, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δε μη κρατικοί φορείς να μην παρεμποδίζουν 
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την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων· 

– να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές που εδρεύουν στην ΕΕ θα σέβονται, και θα 

ενθαρρύνουν και τους άλλους εταίρους της συμμαχίας να σέβονται, τα δικαιώματα των 

τοπικών κοινοτήτων και τις ανάγκες των μικροκαλλιεργητών, ακολουθώντας μια 

προσέγγιση στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των πλαισίων της 

συνεργασίας, της διατήρησης των εγγυήσεων όσον αφορά το περιβάλλον, τον κοινωνικό 

τομέα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και των υψηλότερων προτύπων διαφάνειας όσον 

αφορά τα επενδυτικά τους σχέδια· 

– να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές που εδρεύουν στην ΕΕ θα εφαρμόζουν μια πολιτική 

κοινωνικής ευθύνης, κατά την κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας και δεν θα 

εκμεταλλεύονται το οικονομικό τους πλεονέκτημα έναντι των εργαζομένων από τις 

τοπικές κοινωνίες· 

– να ενθαρρύνουν τις συμμετέχουσες χώρες να εφαρμόζουν με δημοκρατικό τρόπο τις δικές 

τους γεωργικές και επισιτιστικές πολιτικές, προτεραιότητες και στρατηγικές, στη βάση 

ενός μοντέλου βιώσιμης γεωργίας· 

– να αναγνωρίζουν την ανάγκη των συμμετεχουσών χωρών να επιτύχουν επισιτιστική 

ασφάλεια και να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να είναι κατά το δυνατόν αυτάρκεις· 

– να υποστηρίζουν και να προωθούν τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς της 

Αφρικής ως πρωταρχικούς φορείς και δικαιούχους στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της 

NAFSN· 

– να εφαρμόσουν την πρόσφατη απόφαση του ΠΟΕ για την εξάλειψη των επιδοτήσεων των 

γεωργικών εξαγωγών που οδηγούν σε στρέβλωση των τοπικών αγορών και 

καταστρέφουν τα μέσα βιοπορισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

– να εξαλείψουν τους δασμολογικούς φραγμούς που αποθαρρύνουν τις αφρικανικές χώρες 

από το να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην πρωτογενή παραγωγή σε τοπικό 

επίπεδο· 

– να εξασφαλίσουν αποτελεσματικά προγράμματα της ΕΕ με έμφαση στα μικρότερης 

κλίμακας έργα που υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· 

– θεωρούν ότι οι ζωντανές, υγιείς αγροτικές κοινότητες και οικονομίες, και τα γόνιμα, 

παραγωγικά και ανθεκτικά συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, μπορούν να κρατήσουν 

τους ανθρώπους στη γη τους, και έτσι να συμβάλλουν στην αύξηση της παγκόσμιας 

σταθερότητας, αποφεύγοντας τη μαζική μετανάστευση· 

43. καλεί τις συμμετέχουσες κυβερνήσεις και επενδυτές να: εισέλθουν σε διάλογο με την 

κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες και τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με την 

NAFSN· να εξασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται δημοσιοποιούνται κατά 

τρόπο διαφανή· και να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση των σχετικών οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών στα όργανα λήψης αποφάσεων της NAFSN. 
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