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PROTOKOLSIDE

Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU gav på sit møde den 7. 
december 2015 i Bruxelles (Belgien) sit Udvalg om Sociale Anliggender og Miljø tilladelse til 
at udarbejde en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 2, stk. 8, om udfordringer 
for familielandbrug og landbrugsproduktion i mindre målestok i AVS-landene.

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø udpegede på sit møde den 17.-18. marts 2016 
Uladi Mussa (Malawi) and Maria Heubuch (Europa-Parlamentet) til ordførere.

Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø behandlede udkastet til betænkning på sine møder 
den ...

På det sidste møde vedtog udvalget det medfølgende udkast til forslag til beslutning.

Til stede under afstemningen var: ...

Beslutningen indgivet den ...
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FORSLAG TIL BESLUTNING

om udfordringer for familielandbrug og landbrugsproduktion i mindre målestok i AVS-
landene

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

 der mødes i Nairobi (Kenya) den 19.-21. december 2016,

 der henviser til sin beslutning af henholdsvis 28. juni 2007 om fattigdomsbekæmpelse for 
små landbrugere i AVS-landene og af 27. november 2013 om de sociale og miljømæssige 
konsekvenser af pastoralisme i AVS-landene,

 der henviser til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på 
den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, 
undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen)1, særlig artikel 23 og 34, og 
ændringerne til Cotonouaftalen af henholdsvis 2005 og 20101,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af henholdsvis 27. september 2011 om en 
EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes 
fødevaresikkerhedsproblemer2, af 11. december 2013 om EU's strategi til styrkelse af 
resiliens og nedbringelse af katastroferisici i udviklingslande: anvendelse af erfaringer fra 
fødevaresikkerhedskriser3, af 13. marts 2014 om betydningen af ejendomsret, besiddelse 
af ejendom og velstandsskabelse for udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig 
udvikling i udviklingslande4, af 12. marts 2015 om Tanzania, navnlig spørgsmålet om 
land grabbing5, og af 7. juni 2016 om den nye alliance for fødevaresikkerhed og 
ernæring6,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-
rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer7, 
der blev vedtaget den 31. marts 2010, og til Rådets konklusioner angående politiske 
rammer, der blev vedtaget den 10. maj 20108, 

 der henviser til Rådets konklusioner af 28. maj 2013 om fødevare- og sundhedssikkerhed9,

 der henviser til Kommissionens handlingsplan på ernæringsområdet af 3. juli 201410,

                                               
1 EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
2 EUT C 56 E af 26.2.2013, s. 75.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0578.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0250.
5 EUT C 316 af 30.8.2016, s. 122.
6 P8_TA-PROV (2016) 0247
7 COM(2010)0127
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
9 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
10 SWD(2014)0234
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 der henviser til FN-topmødet om bæredygtig udvikling og slutdokumentet, der blev 
vedtaget af Generalforsamlingen den 25. september 2015 med titlen "Ændring af vores 
samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling", og særlig mål 2 af målene for 
bæredygtig udvikling (SDG), som er fastsat deri, nemlig at udrydde sult, opnå 
fødevaresikkerhed og bedre ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug1,

 der henviser til Parisaftalen, som parterne i FN's konvention om klimaændringer vedtog 
den 12. december 20152,

 der henviser til det overordnede program for udvikling af landbruget i Afrika (CAADP), 
som blev vedtaget af Den Afrikanske Union (AU) i 20023,

 der henviser til erklæringen fra topmødet mellem AU's statsoverhoveder i Maputo 
(Mozambique) i 2003, hvor AU's regeringer indgik en aftale om at investere mere end 10 
% af deres samlede nationale bevillinger i landbrugssektoren4,

 der henviser til AU's forsamling af stats- og regeringschefer i juli 2012, som erklærede 
året 2014 for "Year of Agriculture and Food Security in Africa" (det afrikanske år for 
landbrug og fødevaresikkerhed)5, for at markere 10-årsdagen for vedtagelsen af CAADP,

 der henviser til Milan Urban Food Policy Pact af 15. oktober 2015, som blev fremsat af 
kommunalbestyrelsen i Milano og underskrevet af 113 byer rundt om i verden, som blev 
forelagt FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og som illustrerer den vigtige rolle, som 
byer spiller i udformningen af den bæredygtige fødevarepolitik,

 der henviser til erklæringen om "Accelerated Agricultural Growth and Transformation for 
Shared Prosperity and Improved Livelihoods", vedtaget den 27. juni 2014 på topmødet for 
AU's statsoverhoveder, der blev afholdt i Malabo (Ækvatorialguinea), hvor AU's 
regeringer indgik en aftale om at tildele mindst 10 % af de offentlige bevillinger til 
landbruget6,

 der henviser til "L'Aquila Food Security Initiative" på G8 i Aquila 20097,

 der henviser til "Framework and Guidelines on Land Policy in Africa" (F&G), som blev 
vedtaget på den fælles konference mellem ministrene for landbrug, jordanliggender og 
husdyr, der fandt sted i april 2009 i Addis Abeba (Etiopien)8, samt erklæringen "Land 
Issues and Challenges in Africa"9, som blev vedtaget på topmødet mellem AU's 
statsoverhoveder i Sirte (Libyen) i juli 2009, som understregede nødvendigheden af en 
effektiv gennemførelse af F&G,

 der henviser til "Guiding Principles on Large Scale Land Based Investments in Africa", 
som blev vedtaget på AU's fælles konference for ministre for landbrug, udvikling af 

                                               
1 FN's Generalforsamlings resolution A/RES/70/1.
2 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
4 Assembly/AU/Decl.7(II).
5 Assembly/AU/Decl.449(XIX).
6 Assembly/AU/Decl.1(XXIII).
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
9 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
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landdistrikterne, fiskeri og akvakultur på mødet i Addis Abeba den 1. og 2. maj 20141,

 der henviser til De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations 
(FAO's) "Voluntary Guidelines to support the progressive realisation of the right to 
adequate food in the context of national food security" fra 20042,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 
19663,

 der henviser til konventionen fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
mod kvinder (CEDAW)4,

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra 19875,

 der henviser til FN's erklæring af 2007 om oprindelige folks rettigheder6,

 der henviser til FN's "Basic Principles and Guidelines on development-based evictions 
and displacements" fra 20077,

 der henviser til "Guiding Principles on Business and Human Rights", underskrevet af FN's 
Menneskerettighedsråd i 20118, samt til OECD's "Guidelines on Multinational 
Enterprises", opdateret i 20119,

 der henviser til Busan-partnerskabet for effektivt udviklingssamarbejde fra 201110,

 der henviser til "Voluntary Guidelines on Governance of Tenure of Land, Fisheries and 
Forests" (VGGT) fra 201211,

 der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV-
konventionen) fra 199112,

 der henviser til Maastrichtprincipperne om staters ekstraterritoriale forpligtelser inden for 
området økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ETOP), 

 der henviser til den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og 
jordbrug (ITPGRFA) fra 201113,

 der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed fra 1992 og den dermed 
forbundne Cartagena-protokol om biosikkerhed fra 2000 samt Nagoyaprotokollen fra 
2010 om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, 

                                               
1 http://www.uneca.org/publications/guiding-principles-large-scale-land-based- investments-africa
2 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
3 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en

4 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
5 http://www.achpr.org/instruments/achpr/
6 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
7 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
8 https://www.unglobalcompact.org/library/2
9 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
10 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
11 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
12 http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html
13 http://www.planttreaty.org/
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der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer1,

 der henviser til sin forretningsordens artikel 18, stk. 1,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø (AVS-
EU/xxx.xxx vxx-xx),

A. der henviser til, at mindre producenter og oprindelige folk ofte mangler juridisk 
kendskab til deres jordrettigheder, hvilket gør dem sårbare over for uhensigtsmæssige 
jordhandler, ekspropriering uden tilsagn eller mangel på rimelig modsvarende 
erstatning;

B. der henviser til, at investeringer i små landbrug er blevet forsømt i de sidste 30 år i 
AVS-landene, mens lavindkomstlandenes afhængighed af fødevareimport er vokset og 
gør dem sårbare over for prisudsving på de internationale markeder;

C. der henviser til faren for, at store offentlig-private partnerskaber (OPP'er) skaber en 
dominerende position for store landbrugsselskaber i AVS-landenes landbrug, der 
udelukker de lokale virksomheder;

D. der henviser til, at det i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og i Parisaftalen om 
klimaændringer fra december 2015 understreges, at det er vigtigt at udvikle en 
landbrugsmodel, der kan forbedre modstandsdygtigheden og skabe bæredygtige 
fødevaresystemer;

E. der henviser til, at lanceringen af strukturtilpasningsprogrammerne i 1980'erne 
etablerede et eksportorienteret landbrug, hvor en øget produktion af salgsafgrøder til det 
globale marked blev prioriteret; der henviser til, at dette valg begunstigede store, højt 
kapitaliserede og mekaniserede produktionsformer, mens små landbrug blev relativt 
forsømt;

F. der henviser til, at internationale markeder vil blive mere volatile i fremtiden; der 
henviser til, at lande ikke bør løbe den risiko at være overdrevent afhængige af import, 
men bør snarere først og fremmest investere i den indenlandske fødevareproduktion 
med henblik på at opbygge modstandsdygtighed;

G. der henviser til, at landbrugernes ret til frit at producere, udveksle og sælge såsæd 
danner grundlag for 90 % af levebrødet inden for landbruget i Afrika, og 
mangfoldigheden af såsæd er af afgørende betydning for at opbygge landbrugets 
modstandsdygtighed over for klimaændringer;

H. der henviser til, at familielandbrug og små landbrugere har vist deres evne til at tilbyde 
forskelligartede produkter og at øge fødevareproduktionen på bæredygtig vis ved hjælp 
af miljøvenlige landbrugsmetoder;

I. der henviser til, at monokulturer øger afhængigheden af kemisk gødning og pesticider, 

                                               
1 https://www.cbd.int/
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fører til massiv jordforringelse og medvirker til klimaændringer;

J. der henviser til, at stordriftslandbrug tegner sig for mindst 14 % af de samlede årlige 
drivhusgasemissioner, hovedsagelig på grund af anvendelsen af kvælstofgødning;

K. der henviser til, at køn er en meget vigtig dimension i de investeringer, der foretages i 
landbruget i AVS-lande;

L. der henviser til, at FAO anslår, at ca. 75 % af planters genetiske mangfoldighed er gået 
tabt på verdensplan;

M. der henviser til, at kontrol og ejerskab af frø samt frøs prisoverkommelighed spiller en 
afgørende rolle for fattige landbrugeres robuste fødevaresikkerhed;

1. opfordrer regeringer og donorer til at suspendere eller revidere alle politikker og projekter, 
der direkte fremmer og letter land grabbing eller indirekte øger presset på jord og 
naturressourcer og kan medføre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, således 
som det er tilfældet med EU's biobrændstofpolitik og den nye alliance for 
fødevaresikkerhed og ernæring i Afrika (NAFSN – New Alliance for Food Security and 
Nutrition in Africa); 

2. opfordrer EU-medlemsstaterne til systematisk at gennemføre en forudgående og 
efterfølgende menneskerettighedsorienteret konsekvensanalyse om jordhandler og 
inkludere bindende menneskerettighedskriterier og ansvarlighedsmekanismer i deres 
politikker, som har indvirkning på udlandet; 

3. opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne til at oprette reelle værktøjer til 
bæredygtig udvikling og instrumenter til støtte for familielandbrug og lokale 
økonomier i Afrika syd for Sahara og minder om, at familielandbrugere og småbønder 
producerer omkring 80 % af verdens fødevarer og udgør over 60 % af beskæftigelsen i 
Afrika syd for Sahara; 

4. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at EU-baserede investorer respekterer 
rettighederne for lokalsamfund og behovet for små bedrifter, gennem effektiv 
implementering af internationale standarder, som regulerer ansvarlig investering i 
landbrug, herunder AU's "Framework and Guidelines on Land Policy in Africa" og 
dens "Guiding Principles on Large Scale Based Investments in Africa", og overholder 
de vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettighederne og OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder;

5. bemærker med bekymring, at mange jordhandler er i strid med principperne om frit, 
forudgående og informeret samtykke fra de lokalsamfund, der er involveret; påpeger især, 
at man i beslutningsprocessen inden for NAFSN's samarbejdsramme ikke har inddraget 
alle interessenter; 

6. understreger behovet for at sætte skub i offentlige investeringer i AVS-landenes landbrug 
og for at prioritere investeringer i agroøkologi i overensstemmelse med IAASTD's 
konklusioner, henstillingerne fra FN's særlige rapportør om retten til fødevarer og målene 
for bæredygtig udvikling;
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7. konstaterer, at landbrugsinvesteringspolitikkerne er tilbøjelige til at fokusere på store 
opkøb af jord og eksportrettet landbrug, som er uafhængigt af de lokale økonomier; 
minder om, at for et flertal af befolkningen i Afrika er adgang til jord og sikring af 
ejendomsret afgørende for at kunne nyde retten til fødevarer; opfordrer de afrikanske 
lande til at anerkende alle legitime rettigheder til jord, herunder uformelle og oprindelige 
folks rettigheder samt rettigheder i medfør af sædvaneretten, der fremmer familie- og 
smålandbrug, og til at bekæmpe land grabbing;

8. minder om, at FAO's retningslinjer om jordbesiddelse anbefaler sikker adgang til jord, og 
opfordrer EU til proaktivt at spore og føre tilsyn med jordhandler, der involverer EU-
aktører; understreger, at private virksomheder, der er involveret i offentlig-private 
partnerskaber, f.eks. NASFN, bør stilles til ansvar for deres handlinger; opfordrer med 
dette for øje parterne i NAFSN til at oprette en mekanisme for streng kontrol og strengt 
tilsyn, herunder retsmidler til lokalbefolkninger og lokalsamfund, der er berørt af 
jordhandler;

9. minder om, at landbrugernes ret til at producere, udveksle og sælge frø frit danner 
grundlag for 90 % af levebrødet inden for landbruget i Afrika, og at frødiversitet er af 
afgørende betydning for at opbygge landbrugets modstandskraft over for klimaændringer; 
beklager, i overensstemmelse med Den Internationale Union til Beskyttelse af 
Plantenyheder (UPOV), virksomhedernes anmodninger om at styrke plantedyrkeres 
rettigheder, idet UPOV's konvention fra 1991 forbyder størstedelen af sådanne uformelle 
ordninger;

10. bemærker med bekymring, at indførelsen og spredningen af certificerede frø i Afrika øger 
småbøndernes afhængighed, gør gældsætning mere sandsynlig og undergraver 
frødiversiteten;

11. opfordrer til, at den store afhængighed af importerede fødevarer erstattes med en robust 
national fødevareproduktion, idet lokale afgrøder, der opfylder ernæringsmæssige krav, 
prioriteres; bemærker, at dette får stadig større betydning, i takt med at klimaet og 
markederne bliver mere og mere ustabile;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at forpligtelser for så vidt angår 
landbrugernes rettigheder, som EU har påtaget sig i medfør af den internationale traktat 
om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug, afspejles i teknisk bistand og 
finansiel støtte til frøpolitikker; opfordrer EU til at støtte intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som styrker udviklingen af lokalt tilpassede frøsorter og brugen af 
landbrugernes egen såsæd;

13. opfordrer indtrængende G8-medlemsstaterne til ikke at støtte genetisk modificerede 
afgrøder i AVS-lande;

14. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til AVS-EU-Ministerrådet, Europa-
Parlamentet, Europa-Kommissionen, Det Europæiske Råd, Den Afrikanske Union, Det 
Panafrikanske Parlament, de regionale og nationale parlamenter i AVS-landene og EU-
medlemsstaterne samt til de regionale organisationer i AVS-landene. 


