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STRONA PROCEDURALNA

Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. w Brukseli (Belgia) Prezydium Wspólnego 
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE upoważniło Komisję Spraw Społecznych i 
Środowiska do opracowania, zgodnie z art. 2 ust. 8 Regulaminu, sprawozdania w sprawie 
wyzwań dla rolnictwa rodzinnego i produkcji rolnej na małą skalę w państwach AKP.

Na posiedzeniu w dniach 17 i 18 marca 2016 r. Komisja Spraw Społecznych i Środowiska
powołała Uladiego Mussę (Malawi) i Marię Heubuch (Parlament Europejski) na 
współsprawozdawców.

Komisja Spraw Społecznych i Środowiska rozpatrzyła projekt sprawozdania na posiedzeniach 
w dniach ...

Na ostatnim posiedzeniu przyjęła załączony wstępny projekt rezolucji.

Podczas głosowania obecni byli: ...

Rezolucję przedłożono do przyjęcia w dniu …
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PROJEKT REZOLUCJI

w sprawie wyzwań dla rolnictwa rodzinnego i produkcji rolnej na małą skalę w 
państwach AKP

Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE,

 na posiedzeniu w Nairobi (Kenia) w dniach 19–21 grudnia 2016 r.,

 uwzględniając swoje rezolucje z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmniejszania ubóstwa 
drobnych rolników w państwach AKP i z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie skutków 
społecznych i środowiskowych pasterstwa w państwach AKP,

 uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z 
drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (umowę z Kotonu), w 
szczególności jej art. 23 i 34, a także zmiany wprowadzone do umowy z Kotonu w 2005 r. 
i 2010 r.1,

 uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie 
zasad ramowych Unii Europejskiej dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w 
zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym2, z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie podejścia UE do kwestii odporności i działań zmniejszających ryzyko 
związane z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się: wyciąganie wniosków z 
kryzysu bezpieczeństwa żywnościowego3, z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie roli praw 
własności, systemu własności oraz tworzenia dobrobytu w procesie likwidacji ubóstwa i 
wzmacniania zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się4, z dnia 12 marca 
2015 r. w sprawie Tanzanii, w szczególności kwestii zawłaszczania ziemi5 oraz z dnia 7 
czerwca 2016 r. w sprawie nowego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i 
żywienia6

 uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie 
unijnych zasad ramowych dotyczących wsparcia krajów rozwijających się w zakresie 
wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym (COM(2010) 127) przyjęty w 
dniu 31 marca 2010 r. oraz konkluzje Rady w sprawie ram polityki przyjęte w dniu 10 
maja 2010 r.7, 

 uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

                                               
1 Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3.
2 Dz.U. C 56 E z 26.2.2013, s. 75.
3 Teksty przyjęte,P7_TA(2013)0578.
4 Teksty przyjęte,P7_TA(2014)0250.
5 Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 122.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf
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żywnościowego i żywieniowego w pomocy zewnętrznej1,

 uwzględniając plan działania Komisji w zakresie żywienia (SWD(2014) 234) z dnia 3 
lipca 2014 r.,

 uwzględniając szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego 
rozwoju oraz dokument końcowy przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 
września 2015 r., zatytułowany „Przekształcamy nasz świat: program działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju do roku 2030”, a w szczególności zawarty w niej cel 
zrównoważonego rozwoju nr 2, tj. wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa 
żywnościowego, zapewnienie lepszego odżywiania i promocja zrównoważonego 
rolnictwa2,

 uwzględniając porozumienie paryskie Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przyjęte w dniu 12 grudnia 2015 r.3,

 uwzględniając kompleksowy program rozwoju rolnictwa w Afryce uzgodniony przez 
Unię Afrykańską w 2002 r.4, 

 uwzględniając szczyt głów państw Unii Afrykańskiej w Maputo (Mozambik) w 2003 r., 
na którym rządy państw Unii Afrykańskiej uzgodniły, że będą inwestować ponad 10 % 
swoich łącznych wydatków z budżetów krajowych w sektor rolnictwa5,

 uwzględniając zgromadzenie głów państw i szefów rządów Unii Afrykańskiej w lipcu 
2012 r., na którym rok 2014 ogłoszono Rokiem rolnictwa i bezpieczeństwa 
żywnościowego w Afryce6, uświetniając dziesiątą rocznicę przyjęcia kompleksowego 
programu rozwoju rolnictwa w Afryce,

 uwzględniając deklarację „Milan Urban Food Policy Pact” z dnia 15 października 2015 r. 
promowaną przez radę miasta Mediolanu i podpisaną przez 113 miast na całym świecie, 
która została przekazana Sekretarzowi Generalnemu ONZ Ban Ki-Moonowi i która 
podkreśla kluczową rolę miast w opracowywaniu strategii politycznych w zakresie 
zrównoważonej żywności, 

 uwzględniając deklarację z Malabo w sprawie przyspieszonego wzrostu rolnictwa i 
transformacji w kierunku wspólnego dobrobytu i lepszych warunków życia przyjętą 
podczas szczytu głów państw Unii Afrykańskiej w Malabo (Gwinea Równikowa) w dniu 
27 czerwca 2014 r., w której rządy państw Unii Afrykańskiej ponowiły zobowiązanie do 
przeznaczania co najmniej 10 % wydatków publicznych na rolnictwo7,                

 uwzględniając inicjatywę grupy G-8 z L’Aquili z 2009 r. na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego8,

 uwzględniając ramy i wytyczne Unii Afrykańskiej w sprawie polityki gruntowej w 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf
2 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1.
3 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
4 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf
5 Assembly/AU/Decl.7(II).
6 Assembly/AU/Decl.449(XIX)
7 Assembly/AU/Decl.1(XXIII)
8 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf
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Afryce, przyjęte podczas Wspólnej Konferencji ministrów rolnictwa, gospodarki 
gruntowej i inwentarza żywego w 2009 r. w Addis Abebie (Etiopia)1, jak również 
deklarację w sprawie gruntów w Afryce2 i związanych z tym wyzwań, przyjętą podczas 
szczytu głów państw Unii Afrykańskiej w lipcu 2009 r. w Syrcie (Libia), wzywającą do 
skutecznego wdrożenia ram i wytycznych,

 uwzględniając zasady przewodnie w sprawie inwestycji gruntowych na dużą skalę w 
Afryce, przyjęte podczas spotkania Wspólnej Konferencji ministrów rolnictwa, rozwoju 
obszarów wiejskich, rybołówstwa i akwakultury Unii Afrykańskiej w dniach 1–2 maja 
2014 r. w Addis Abebie,

 uwzględniając dobrowolne wytyczne służące wspieraniu stopniowego zapewniania prawa 
do odpowiedniej żywności w kontekście krajowego bezpieczeństwa żywności Organizacji 
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z 2004 r.3,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
(CEDAW) z 1979 r.4,

 uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów z 1987 r.5,

 uwzględniając Deklarację praw ludów tubylczych ONZ z 2007 r.6,

 uwzględniając podstawowe zasady i wytyczne ONZ w sprawie eksmisji i wysiedleń 
związanych z rozwojem z 2007 r.7,

 uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, przyjęte przez Radę 
Praw Człowieka w 2011 r.8, oraz Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 
zaktualizowane w 2011 r.9,

 uwzględniając Partnerstwo z Pusanu w sprawie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju z 
2011 r.10,

 uwzględniając dobrowolne wytyczne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania tytułami 
własności do ziemi, łowisk i lasów (VGGT) z 2012 r.11,

 uwzględniając Międzynarodową konwencję o ochronie nowych odmian roślin 
(Konwencja UPOV) z 1991 r.12,

 uwzględniając Zasady z Maastricht dotyczące zobowiązań eksterytorialnych państw w 
zakresie praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych (ETOP), 

                                               
1 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa
2 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1.
3 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
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
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 uwzględniając Międzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i 
rolnictwa (ITPGRFA) z 2001 r.1,

 uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej z 1992 r. oraz związany z nią 
protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym z 2000 r., a także protokół z Nagoi 
o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 
wynikających z wykorzystania tych zasobów z 2010 r.2,

 uwzględniając art. 18 ust. 1 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych i Środowiska (AKP-
UE/xxx.xxx vxx-xx),

A. mając na uwadze, że prawa własności gruntów przysługujące drobnym producentom i 
ludom tubylczym często nie są prawnie uznawane, co sprawia, że są oni narażeni na 
skutki nieodpowiednich transakcji związanych z własnością gruntów, wywłaszczenie 
wbrew własnej woli lub brak sprawiedliwej rekompensaty;

B. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat zaniedbywano w państwach AKP 
inwestycje w małe gospodarstwa rolne, podczas gdy uzależnienie krajów o niskim 
dochodzie od importu żywności wzrosło, przez co stały się one narażone na wahania 
cen na rynkach międzynarodowych;

C. mając na uwadze, że duże partnerstwa publiczno-prywatne stwarzają ryzyko zajęcia 
dominującej pozycji przez duże spółki rolne w rolnictwie państw AKP, wykluczając 
przedsiębiorstwa lokalne;

D. mając na uwadze, że zarówno program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 
roku 2030, jak i porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu z grudnia 2015 r. 
podkreślają znaczenie opracowania takiego modelu rolnictwa, który wzmocni jego 
odporność oraz stworzy zrównoważone systemy żywnościowe;

E. mając na uwadze, że uruchomienie programów dostosowania strukturalnego na 
początku lat 80. XX w. rozwinęło rolnictwo ukierunkowane na eksport, a priorytetem 
było zwiększanie produkcji upraw komercyjnych przeznaczonych na rynki światowe; 
mając na uwadze, że taki wybór sprzyjał wielkoobszarowym, wysoko kapitałowym i 
wysoko zmechanizowanym formom produkcji na dużą skalę, natomiast w porównaniu z 
tą produkcją małe gospodarstwa rolne były stosunkowo zaniedbane;

F. mając na uwadze, że rynki międzynarodowe będą w przyszłości bardziej niestabilne; 
mając na uwadze, że państwa nie powinny podejmować ryzyka nadmiernego 
uzależnienia od importu, lecz powinny raczej inwestować głównie w krajową produkcję 
żywności, aby zbudować odporność;

G. mając na uwadze, że prawo rolników do nieograniczonej produkcji, wymiany i 
sprzedaży materiału siewnego jest podstawą utrzymania 90 % ludności pracującej w 
rolnictwie na kontynencie afrykańskim, przy czym różnorodność materiału siewnego 

                                               
1 http://www.planttreaty.org/
2 https://www.cbd.int/
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ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania odporności rolnictwa na zmianę klimatu;

H. mając na uwadze, że rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne i drobni producenci 
rolni wykazali, że potrafią wytwarzać zróżnicowane produkty i w sposób 
zrównoważony zwiększać produkcję żywności, stosując praktyki rolnictwa 
ekologicznego;

I. mając na uwadze, że system monokultury zwiększa zależność od nawozów sztucznych i 
pestycydów, prowadzi do masowej degradacji gruntów oraz przyczynia się do zmiany 
klimatu;

J. mając na uwadze, że rolnictwo wielkoobszarowe jest odpowiedzialne za co najmniej 
14 % łącznych emisji gazów cieplarnianych rocznie, głównie z powodu stosowania 
nawozów azotowych;

K. mając na uwadze, że płeć jest bardzo ważnym wymiarem inwestycji w rolnictwo w 
państwach AKP;

L. mając na uwadze, że FAO szacuje, iż na świecie utracono ok. 75 % różnorodności 
genetycznej roślin;

M. mając na uwadze, że kontrola, własność i przystępność cenowa nasion to niezbędne 
warunki zapewniające ubogim rolnikom trwałość bezpieczeństwa żywnościowego;

1. apeluje do rządów i darczyńców o zawieszenie lub dokonanie przeglądu wszystkich 
strategii politycznych i projektów bezpośrednio zachęcających do zawłaszczania ziemi lub 
je ułatwiających bądź pośrednio zwiększających presję na zasoby gruntowe i inne zasoby 
naturalne, które mogą przez to prowadzić do poważnych naruszeń praw człowieka, tak jak 
w przypadku unijnej polityki w sprawie biopaliw i nowego sojuszu na rzecz 
bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia w Afryce (NAFSN); 

2. apeluje do państw członkowskich UE o systematyczne przeprowadzanie ex ante i ex 
post ocen skutków w zakresie praw człowieka dotyczących transakcji związanych z 
gruntami oraz o włączenie wiążących kryteriów w zakresie praw człowieka i 
mechanizmów rozliczalności do swoich strategii politycznych mających wpływ na 
grunty zlokalizowane za granicą; 

3. apeluje do państw członkowskich UE o stworzenie skutecznych narzędzi 
zrównoważonego rozwoju i instrumentów wspierania rolnictwa rodzinnego i 
lokalnych gospodarek w Afryce Subsaharyjskiej, przypominając, że rodzinne 
gospodarstwa rolne i drobni producenci rolni wytwarzają ok. 80 % światowej 
żywności i dostarczają ponad 60 % miejsc pracy w regionie; 

4. apeluje do UE i państw członkowskich o zapewnienie, aby inwestorzy unijni 
przestrzegali praw lokalnych społeczności i respektowali potrzeby niewielkich 
gospodarstw przez skuteczne wprowadzenie w życie norm międzynarodowych 
regulujących odpowiedzialne inwestycje w rolnictwie, w tym ramy i wytyczne Unii 
Afrykańskiej w sprawie polityki gruntowej w Afryce i zasady przewodnie Unii 
Afrykańskiej w sprawie inwestycji gruntowych na dużą skalę w Afryce, oraz aby 
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przestrzegali wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka i Wytycznych 
OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;

5. odnotowuje z zaniepokojeniem, że wiele transakcji dotyczących gruntów narusza zasady 
dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody zainteresowanych społeczności; w 
szczególności zaznacza, że proces podejmowania decyzji w ramach współpracy NAFSN 
nie uwzględnia wszystkich zainteresowanych stron;

6. podkreśla potrzebę ożywienia inwestycji publicznych w rolnictwo państw AKP oraz 
nadania priorytetowego znaczenia rolnictwu ekologicznemu zgodnie z konkluzjami 
zespołu ds. międzynarodowej oceny wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój 
(IAASTD), zaleceniami specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności i celami 
zrównoważonego rozwoju;

7. zauważa, że polityka inwestycji rolnych koncentruje się głównie na operacjach 
nabywania gruntów na dużą skalę oraz na rolnictwie zorientowanym na eksport i 
niezwiązanym z gospodarką lokalną; przypomina, że dla większości afrykańskiej 
ludności dostęp do ziemi i bezpieczeństwo własności ziemi są niezbędne do korzystania z 
prawa do żywności; apeluje do krajów afrykańskich o uznawanie wszystkich 
uzasadnionych praw do gruntu, w tym nieformalnych, tubylczych i zwyczajowych praw 
własności, wspieranie gospodarstw rodzinnych i drobnych producentów rolnych oraz o 
zwalczanie zawłaszczania ziemi;

8. przypomina, że wytyczne FAO dotyczące odpowiedzialnego zarządzania własnością 
ziemi zalecają zabezpieczenie dostępu do ziemi; apeluje do UE o aktywne śledzenie i 
monitorowanie transakcji dotyczących ziemi z udziałem podmiotów unijnych; podkreśla, 
że prywatne przedsiębiorstwa zaangażowane w partnerstwa publiczno-prywatne, takie jak 
NAFSN, powinny być rozliczane ze swoich działań; w tym celu apeluje do stron 
NAFSN, aby ustanowiły ściśle obowiązujący mechanizm rozliczalności i monitorowania, 
w tym środki prawne dla lokalnej ludności i społeczności lokalnych, których dotykają 
skutki zawieranych transakcji;

9. przypomina, że prawo rolników do nieograniczonej produkcji, wymiany i sprzedaży 
materiału siewnego jest podstawą utrzymania 90 % ludności pracującej w rolnictwie na 
kontynencie afrykańskim oraz że różnorodność materiału siewnego ma kluczowe 
znaczenie dla zagwarantowania odporności rolnictwa afrykańskiego na zmiany klimatu; 
ubolewa nad wnioskami koncernów o wzmocnienie praw do ochrony odmian roślin 
zgodnie z Międzynarodową konwencją o ochronie nowych odmian roślin z 1991 r. 
(konwencja UPOV), która zabrania większości takich nieformalnych operacji;

10. z niepokojem zauważa, że wprowadzenie i rozpowszechnienie certyfikowanego materiału 
siewnego w Afryce zwiększa zależność drobnych producentów rolnych, zwiększa 
prawdopodobieństwo niewypłacalności i ogranicza różnorodność materiału siewnego;

11. wzywa do przedsięwzięcia środków, aby zastąpić nadmierne uzależnienie od 
importowanej żywności odporną na zmiany krajową produkcją żywności, priorytetowo 
traktując lokalne uprawy, które spełniają wymogi żywieniowe; zauważa, że jest to coraz 
ważniejsze, w miarę jak klimat i rynki stają się w coraz większym stopniu niestabilne;
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12. apeluje do Komisji o pilne zadbanie, aby zobowiązania UE na rzecz praw rolników, 
których wyrazem jest Międzynarodowy traktat o zasobach genetycznych roślin dla 
wyżywienia i rolnictwa, znalazły odzwierciedlenie w pomocy technicznej i wsparciu 
finansowym na rzecz polityki w zakresie materiału siewnego; wzywa UE do wspierania 
praw własności intelektualnej, które sprzyjają rozwojowi lokalnie zaadaptowanych 
odmian nasion oraz nasion z własnego zbioru gospodarstw rolnych;

13. wzywa państwa członkowskie grupy G-8 do niewspierania upraw GMO w państwach 
AKP;

14. zobowiązuje swoich współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Ministrów AKP-UE, Parlamentowi Europejskiemu, Komisji Europejskiej, Radzie 
Europejskiej, Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, parlamentom 
regionalnym i narodowym państw AKP i państw członkowskich UE oraz organizacjom 
regionalnym państw AKP. 


