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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:

– като взе предвид Съвместното съобщение на Комисията и на върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност до Европейския парламент и до Съвета от 9 март 2020 г., озаглавено 
„Към цялостна стратегия с Африка“ (JOIN(2020)0004),

– като взе предвид доклада на работната група за селските райони на Африка от 
7 март 2019 г.,

– като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на правата на селяните и 
други хора, които работят в селските райони,

– като взе предвид решението на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации да обяви Десетилетието на семейното земеделие за периода от 
2019 до 2028 г.,

– като взе предвид стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.,

1. приветства факта, че новото партньорство между ЕС и Африка се застъпва за 
развитието на екологосъобразни земеделски практики и за интегрирането на 
проблемите на биологичното разнообразие; изразява все пак съжаление във 
връзка с високата степен на зависимост на африканските държави от вноса на 
храни; в това отношение припомня необходимостта да се гарантира 
съгласуваността на европейските политики в областта на селското стопанство и 
търговията в полза на устойчивото развитие, като се осигури извършването на 
анализ на тяхното въздействие върху целите за устойчиво развитие, правата на 
човека и правата на дребните селяни и на другото население, живеещо в селските 
райони; подкрепя развитието на възможности за търговия между континентите, 
като се включат защита и гаранции за чувствителните селскостопански продукти, 
за да се даде възможност на регионите да подобрят своя производствен 
потенциал; посочва, че е необходимо търговските споразумения да зачитат 
принципа на справедливата търговия в полза на местното селско стопанство и 
същевременно да се гарантира наличието на устойчиво произведени храни; 
приканва Комисията да гарантира, че търговските споразумения не 
дестабилизират местното селско стопанство, не вредят на дребните земеделски 
стопани и не увеличават продоволствената зависимост на африканския континент;

2. призовава ЕС да засили трайно сътрудничеството между двата континента, 
включително по отношение на опит и партньорство в областта на изследванията и 
иновациите, както и обмена на най-добри практики в селското стопанство; 
изтъква основното значение на селскостопанския и продоволствения сектор за 
икономиката и обществото на Африка и ЕС; счита, че развитието на устойчив 
селскостопански сектор и развитие на селските райони е в основата на потенциала 
за създаване на работни места и на устойчиво развитие в Африка и поради това 
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следва да бъде в центъра на отношенията между ЕС и Африка; призовава ЕС да 
разработи конкретна стратегическа позиция за по-нататъшно насърчаване на 
устойчивото управление на икономиката на природните ресурси с устойчиви 
вериги за създаване на стойност и да подобри сътрудничеството между ЕС и 
Африка с акцент върху оформянето на неутрално по отношение на климата 
бъдеще с цел създаване на среда за устойчиви и по-издръжливи на изменението на 
климата инвестиции, увеличаване на създаването на местна стойност и заетост на 
местно равнище; счита, че ЕС трябва да развие в значителна степен 
сътрудничеството с Африка по отношение на практиките за развитие на селските 
райони, както и агроекологичните практики, като основа за екологична, социална 
и икономическа устойчивост, и в полза на дребните земеделски стопани и 
общности, като ги направи по-независими и направи африканското селско 
стопанство по-устойчиво на изменението на климата; призовава ЕС и държавите 
членки да работят активно заедно с африканските партньори за създаване на 
полезни взаимодействия между стратегията на ЕС и Африка, политиките в 
областта на Зеления пакт, по-специално външното измерение на стратегията  „От 
фермата до трапезата“ и търговските политики, да ги съгласуват с политиката за 
развитие и ангажиментите за съгласуваност на политиките за развитие (СПР) и да 
ги придружават с конкретни действия, в съответствие с целите за устойчиво 
развитие, които активно подкрепят прехода към устойчиви системи на 
хранително-вкусовата промишленост, с акцент върху развитието на късите вериги 
на доставки, местното производство, разпределение и потребление на местно 
равнище, което ще бъде от полза за хората, природата и икономиката;

3. изтъква значението на селскостопанския и продоволствения сектор в Африка  за 
осигуряването на достойни и устойчиви възможности за работа в селските 
райони; подчертава значителния дял на работната сила в Африка, особено на 
жените и младежите, които разчитат на производството, преработката и 
разпространението на храни в селското стопанство за своето препитание, доходи 
и пряка заетост; подчертава, че в повечето случаи това се отнася за малките и 
семейните земеделски стопанства; отбелязва, че е важно да се насърчават и 
засилват мерките и инструментите в подкрепа на повишаването на качеството на 
продуктите, разнообразяването им, модернизацията на селскостопанските 
практики, безопасните условия на труд  и мерките за повишаване на 
устойчивостта на земеделските стопани, по-специално на жените и на младото 
поколение; призовава Комисията да гарантира, че партньорството между ЕС и 
Африка е взаимноизгодно за двата континента по отношение на пазарните 
възможности, обмена на знания, справедливите вериги за създаване на стойност и 
достъпа и подкрепата за инструменти и мерки в областта на смекчаването на 
последиците от изменението на климата и приспособяването към него; призовава 
в партньорството между ЕС и Африка да се постави силен акцент върху 
развитието на селското стопанство и селските райони, за да се насърчи 
икономическата стабилност и качеството на живот в селските райони.

4. подчертава, че използването на пестициди в интензивното селско стопанство в 
Африка може да окаже въздействие върху здравето на работниците, които почти 
нямат достъп до обучение за растителна защита и здравеопазване, в допълнение 
към екологичните щети; призовава за образование и обучение за устойчиви 
подходи за растителна защита и алтернативи на пестицидите, и за свеждане до 
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минимум на излагането на опасни вещества; осъжда двойните стандарти, 
прилагани от ЕС по отношение на пестицидите, като се позволява износ за 
африкански държави и други трети държави на забранени в ЕС опасни вещества; 
поради това призовава за изменение на действащите правила на ЕС, за да се 
премахне посоченото правно несъответствие, в съответствие с Ротердамската 
конвенция от 1998 г. и Зеления пакт;

5. подчертава съществения принос на младите момичета и жени в селското 
стопанство и селските икономики в африканския континент; припомня, че почти 
половината от селскостопанската работа в Африка се извършва от жени, докато 
същевременно земеделските стопани жени са предимно дребни производители 
или работници в лични стопанства, които не разполагат с необходимия достъп до 
информация, кредити и земя; поради това счита, че е от решаващо значение да се 
подкрепи и засили овластяването на младите момичета и жените в Африка; 
призовава ЕС да подкрепя партньорските държави, особено при подобряването на 
законите за поземлената собственост, като признаят универсалното право на 
жените да бъдат пълноправен собственик на земя;

6. изразява особена загриженост по повод факта, че обезлесяването в Африка 
продължава, като например през март 2020 г. басейнът на река Конго беше 
вторият в света най-обезлесен район, като обезлесените райони се увеличиха 
повече от два пъти в сравнение с предходни години; припомня, че унищожаването 
на тропическите гори в Африка е необратима загуба по отношение на 
биологичното разнообразие и капацитета за поглъщане на въглерод, както и на 
местообитанията и начина на живот на общностите на коренното население, 
които живеят в горите; призовава Комисията незабавно да представи 
предложение за задължителна рамка на ЕС за надлежна проверка въз основа на 
насоките на ОИСР и отговорното бизнес поведение; призовава европейските 
дружества да установяват, предотвратяват и докладват за нарушения на правата 
на човека и правата по отношение на околната среда в световните вериги на 
доставки, включително във веригите от подизпълнители, която да се прилага за 
всички икономически участници във всички сектори, и особено в тези, които се 
считат за високорискови в развиващите се държави, като например секторите на 
суровините, какаото, кафето и горското стопанство; призовава за включване на 
обвързващи разпоредби в търговските споразумения с африканските държави; 
настоятелно призовава ЕС да работи заедно с правителствата и световните 
участници чрез споразумения за партньорство с цел насърчаване на 
последователен подход на световно равнище за разработване на съвместни 
планове за действие за защита и подобряване на управлението на горите, водите и 
морските екосистеми, съгласно Парижкото споразумение и целите за устойчиво 
развитие;

7. припомня, че горите допринасят значително за постигане на целите в областта на 
климата, за опазване на биологичното разнообразие и за предотвратяване на 
опустиняването и на изключителната ерозия на почвата; подчертава, че 
съвместните усилия на ЕС и Африка следва да подкрепят развитието на 
устойчиво на климатичните изменения селско и горско стопанство, устойчиво 
развитие на селските райони и безопасни и устойчиви продоволствени системи, 
които са от решаващо значение за изкореняването на бедността, глада и 
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недохранването; подчертава колко е важно да се гарантира взаимното допълване 
между селското стопанство, дивата флора и фауна и опазването на биологичното 
разнообразие, и настоява за необходимостта от насърчаване на устойчиви 
селскостопански практики, като агролесовъдството, вместо на монокултурите, 
които нарушават почвите и биологичното разнообразие, използват повече земя и 
влошат осигуряването на храна за местните общности; изтъква наличието на 
схеми за опазване на околната среда, свързани със земеделските стопани, които 
отдават под наем земята си с цел опазване на дивата флора и фауна, осигуряване 
на работни места на местно равнище и подобряване на съвместното съществуване 
с дивите видове; приветства в това отношение инициативата „НатурАфрика“, 
която има за цел опазване на дивата флора и фауна и екосистемите, като 
успоредно с това на местното население се предоставят възможности за развитие, 
свързани със зелените сектори;

8. подчертава, че Европейският съюз следва да гарантира, че се прилагат едни и 
същи високи стандарти за безопасност и устойчивост при производството на 
храни както за продукцията, така и за производствените методи, особено в 
светлината на по-високите амбиции на стратегията „От фермата до трапезата“ и 
на Стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г.;

9. изразява съжаление относно факта, че не се признава стратегическото значение на 
пасищата, които покриват около 43% от сухоземната площ на Африка и поради 
това са важни поглътители на въглерод; призовава Комисията заедно с местните 
общности и заинтересовани страни да разработи стратегия за оптимизиране на 
този потенциал чрез устойчиво управление на пашата, например от 
животновъдите;

10. осъжда мащабното заграбване на земи в Африка; припомня, че това е брутална 
практика, която подкопава продоволствената независимост и застрашава 
африканските селски общности; подчертава, че предвижданията за африканския 
континент включват значителен демографски растеж, като се очаква 
увеличението на населението да достигне 2.5 милиарда до 2050 г., като този 
континент продължава да бъде най-силно засегнат от недохранване; припомня, че 
достъпът до земя е от съществено значение за гарантиране на продоволствена 
сигурност; подчертава, че увеличаващата се концентрация на земя често води до 
увеличаване на разселването и нарушения на правата на човека, а  експлоатацията 
на суровини в Африка допълнително изостря съществуващите конфликти или 
създава нови, което заедно със заграбването на земя води до експлоатация и 
потискане на местното население; призовава за дългосрочна селскостопанска 
стратегия за насърчаване на африканската продоволствена сигурност и за 
укрепване на правата върху земята за националните, регионалните и местните 
органи, както и за приемане на принципи за подобряване на поземленото 
управление; подчертава необходимостта от започване на приобщаващ процес за 
разработване, прилагане и наблюдение на политики и действия, свързани със 
заграбването на земи, с ефективно участие на местните участници и 
организациите на гражданското общество; призовава за спазването на 
доброволните насоки относно отговорното управление на правото на владение на 
земя, рибарството и горите в контекста на националната продоволствена 
сигурност във всички проекти, които насърчават защитата на правата върху 



AD\1212355BG.docx 7/11 PE652.519v02-00

BG

земята, включително в областта на търговията, както и за мерки, които 
гарантират, че проектите не застрашават   правата върху земята на дребните 
земеделски производители;

11. отбелязва, че например правото на паша и общите пасища представляват 
традиционни права на земеползване, които се основават на обичайното право, а не 
на документирани права на собственост; въпреки това подчертава ключовото 
значение на защитата на тези обичайни права за населението в селските райони;

12. настоятелно призовава държавите членки и ЕС да увеличат значително размера на 
публичната помощ за развитие, разпределена за африканските държави, насочена 
към социални, икономически и свързани с развитието на околната среда цели и 
научни изследвания и обучение в областта на селското стопанство, и като вземат 
предвид по-специално опазването на биологичното разнообразие и политиките за 
адаптиране към изменението на климата, с цел подпомагане на земеделските 
стопани в Африка за необходимото им адаптиране към кризата, свързана с 
изменението на климата; призовава за признаване на агроекологията като основа 
за устойчиви селскостопански и продоволствени системи и за разработване на по-
добра инфраструктура и вериги за създаване на стойност за местните земеделски 
стопани; освен това подчертава възможностите и потенциала на партньорствата с 
частния сектор за постигането на тези цели; подчертава, че партньорствата с 
участниците от частния сектор трябва да бъдат предмет на точни критерии за 
подбор, публичен мониторинг, процеси на оценяване и независими механизми за 
подаване на жалби; подчертава освен това, че подкрепата за частния сектор 
трябва да зависи от зачитането на правата на човека и признаването на правото на 
храна; подчертава, че обвързаната помощ, насърчаваща достъпа на европейските 
дружества до това финансиране трябва да бъде изключена; подчертава, че в 
новото партньорство между ЕС и Африка трябва да се признаят многостранните 
роли и приносът на  местните участници и организациите на гражданското 
общество, а следователно и необходимостта те да бъдат включени на всички 
равнища на политическия диалог и диалога относно политиките и в изготвянето, 
мониторинга и оценката на плановете за изпълнение; посочва, че най-добрият 
залог за осъществяване на промяната в Африка е доброто управление и 
прозрачното разпределение на помощите и санкционирането на злоупотребите;

13. подкрепя предложението на работната група за селските райони на Африка за 
създаване на програма за туининг между Европа и Африка, която да бъде 
разширена, за да обедини земеделските органи на държавите – членки на ЕС, и 
държавите партньори в Африка, като например, наред с другото, организациите и 
кооперациите на земеделските стопани, организациите на жените и младежите в 
селските райони, насочена към обмен на най-добри практики и насърчаване на 
отношенията между силно ангажирани и подобни партньори. подчертава, че 
съвместната работна група между ЕС и Африка за развитие на селските райони на 
Африка, изготви през 2018 г. списък с мерки за увеличаване на собственото 
производство на храни в Африка, и че този списък все още е от основно значение 
за партньорството между ЕС и Африка, подчертава важната роля, която могат да 
имат организациите на земеделските стопани и кооперациите в Африка за 
подобряване на възможностите за преговаряне на земеделските стопани и техните 
приходи, за улесняване на достъпа до оборудване и услуги и за намаляване на 
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рисковете, свързани с предлагането на пазара на продукти; счита, че обменът на 
опит между африканските и европейските организации ще донесе взаимни ползи;

14. насърчава африканските и европейските професионални селскостопански 
организации да си сътрудничат, за да подкрепят своите роли в отговор на общите 
предизвикателства пред устойчивостта в селското стопанство и да развиват обмен 
на практики в областта на организацията на веригите за създаване на стойност и 
на производството;

15. призовава партньорството между ЕС и Африка да съсредоточи усилията си в 
областта на селското стопанство приоритетно върху запазването на 
продоволствената независимост на африканските държави, върху увеличаването 
на тяхната продоволствена сигурност, както и върху способността им да покрият 
хранителните потребности на тяхното население, най-вече по отношение на 
протеините и върху насърчаването на местно, дребномащабно и семейно  
биологично земеделие, което гарантира продоволствена и хранителна сигурност 
за всички и по-добра устойчивост на кризи, по-специално на кризата в областта на 
климата, като акцентира върху устойчивото и здравословно производство на 
храни, както и върху социалното и икономическо благоденствие и поминък на 
земеделските стопани;  изисква в споразуменията за сътрудничество на 
Европейския съюз отново да се определи като приоритет подкрепата за устойчиво 
развитие на селското стопанство и осигуряването на независимост на 
земеделските стопани от третите държави; подчертава колко е важно да се 
създадат регионални и местни пазари в Африка, за да се повиши устойчивостта на 
мрежите за доставки по места и да се подобри продоволствената сигурност; 
припомня, че ликвидирането на недохранването във всичките му форми и ЦУР 2 – 
Нулево равнище на глад, следва да се считат за приоритети в новото 
партньорство; подчертава, че следва да се насърчава създаването на сигурни и 
устойчиви аграрно-продоволствени системи посредством регионални 
селскостопански политики, екологосъобразни селскостопански практики, местно 
производство, непокътнати селски райони и опазване на биологичното 
разнообразие и на природните ресурси, както и въвеждането на санитарни и 
фитосанитарни стандарти; отбелязва, че както по отношение на производствените 
разходи на земеделските стопани, така и на публичните разходи за 
селскостопанската политика, спестяването и обменът на местни сортове семена е 
най-евтиният, най-бърз и най-ефективен начин за адаптиране на сортовете към 
изменението на климата, като по този начин се избягва суровинната зависимост и 
се гарантира независимост за земеделските стопани и по-мащабна продоволствена 
сигурност;

16. подчертава опасността някои селскостопански излишъци, като например мляко на 
прах, натрупани по време на кризата с COVID-19, да бъдат изнасяни към по-слабо 
развитите страни, като се конкурират с местното производство и създават 
странични щети за производителите; поради това изисква от Комисията да 
обмисли стратегия за намаляване на запасите, за да се избегне отрицателен ефект 
върху местните малки стопанства в бедните страни;

17. подчертава, че жените, които работят в лични земеделски стопанства, се изправят 
пред допълнителни пречки при гарантирането на продоволствената независимост 
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заради високото ниво на защита на новите растителни сортове от 
Международната конвенция за закрила на новите сортове растения (Конвенция 
UPOV) в търговските споразумения.
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