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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Parlamentet og Rådet af 
9. marts 2020 med titlen "Frem mod en omfattende strategi for samarbejdet med Afrika" 
(JOIN(2020)0004),

– der henviser til rapporten fra Taskforcen for landdistrikter i Afrika af 7. marts 2019,

– der henviser til FN's erklæring om rettigheder for landbrugere og andre personer, der 
arbejder i landdistrikter,

– der henviser til FN's Generalforsamlings beslutning om at udnævne perioden 2019-2028 
til tiåret for familielandbrug,

– der henviser til EU's biodiversitetsstrategi for 2030,

1. glæder sig over, at det nye partnerskab mellem EU og Afrika slår til lyd for udvikling af 
miljøvenlige landbrugsmetoder og integration af problemstillinger vedrørende 
biodiversitet; er imidlertid bekymret over de afrikanske staters store afhængighed af 
fødevareimport; minder i denne sammenhæng om behovet for at sikre kohærens mellem 
de europæiske landbrugs- og handelspolitikker til fordel for bæredygtig udvikling ved at 
sikre implementering af analysen af deres virkninger på målene for bæredygtig 
udvikling, menneskerettighederne og rettighederne for småbønder og andre 
befolkninger, som bor i landdistrikterne; støtter udviklingen af handelsmuligheder 
mellem kontinenterne, samtidig med at der medtages beskyttelse og 
sikkerhedsforanstaltninger for følsomme landbrugsprodukter for at give regionerne 
mulighed for at forbedre deres produktionspotentiale; påpeger, at handelsaftaler er nødt 
til at overholde princippet om fair handel til gavn for de lokale landbrug og samtidig 
sikre tilgængeligheden af bæredygtigt producerede fødevarer; opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at handelsaftaler ikke destabiliserer de lokale landbrug, ikke skader små 
landbrugere og ikke øger det afrikanske kontinents afhængighed af fødevareimport;

2. opfordrer EU til vedvarende at optrappe samarbejdet mellem de to kontinenter, 
herunder om ekspertise og partnerskaber inden for forskning og innovation og 
udveksling af bedste praksis vedrørende landbrug; påpeger landbrugs- og 
fødevaresektorens centrale betydning for økonomien og samfundet i både Afrika og EU 
og mener, at udviklingen af en bæredygtig landbrugssektor og af landdistrikterne udgør 
en hjørnesten i jobskabelsespotentialet og den bæredygtige udvikling i Afrika og derfor 
bør stå i centrum af forbindelserne mellem EU og Afrika; opfordrer EU til at udvikle et 
konkret strategisk standpunkt med henblik på yderligere at fremme den bæredygtige 
forvaltning af naturressourceøkonomien med bæredygtige værdikæder og forbedre 
samarbejdet mellem EU og Afrika, idet der fokuseres på at udforme en klimaneutral 
fremtid med det formål at skabe et miljø for bæredygtige og mere klimaresistente 
investeringer, øget lokal værdiskabelse og lokal beskæftigelse; mener, at EU i væsentlig 
grad skal videreudvikle samarbejdet med Afrika om udvikling af landdistrikterne og 
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agroøkologiske metoder som grundlaget for økologisk, social og økonomisk 
bæredygtighed, som kommer små landbrugere og samfund til gode ved at gøre dem 
mere selvforsynende, og som gør det afrikanske landbrug mere modstandsdygtigt over 
for klimaændringer; opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at samarbejde med de 
afrikanske partnere om at skabe synergier mellem EU/Afrika-strategien, politikkerne 
vedrørende den grønne pagt – navnlig den eksterne dimension af "fra jord til bord"-
strategien – og handelspolitikken, bringe dem i overensstemmelse med 
udviklingspolitikken og forpligtelserne vedrørende udviklingsvenlig politikkohærens og 
ledsage dem med konkrete tiltag, som er i overensstemmelse med verdensmålene for 
bæredygtig udvikling, og som aktivt støtter overgangen til bæredygtige 
landbrugsfødevaresystemer med fokus på udvikling af korte forsyningskæder, lokal 
produktion, distribution samt lokalt forbrug, hvilket vil gavne mennesker, naturen og 
økonomien;

3. fremhæver vigtigheden af, at landbrugs- og fødevaresektoren tilvejebringer anstændige 
og holdbare jobmuligheder i landdistrikterne; fremhæver den betydelige andel af 
Afrikas arbejdsstyrke, navnlig kvinder og unge, hvis levebrød, indkomst og direkte 
beskæftigelse afhænger af produktion, forarbejdning og distribution af 
landbrugsfødevarer; understreger, at det i de fleste tilfælde drejer sig om husmandsbrug 
og familielandbrug; bemærker, at det er vigtigt at fremme og forbedre foranstaltninger 
og redskaber til at øge kvaliteten og diversificeringen af produkterne, moderniseringen 
af landbrugsmetoderne, sikre arbejdsvilkår og foranstaltninger til at styrke landbrugeres, 
navnlig kvinder og unge landbrugeres, modstandsdygtighed; opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at partnerskabet mellem EU og Afrika er til gensidig gavn for begge 
kontinenter for så vidt angår markedsmuligheder, vidensudveksling, retfærdige 
værdikæder samt adgang og støtte til klimaafbødnings- og -tilpasningsredskaber og 
-foranstaltninger; opfordrer til, at partnerskabet mellem EU og Afrika lægger stærk 
vægt på udvikling af landbruget og landdistrikterne for at fremme den økonomiske 
stabilitet og livskvaliteten i landdistrikterne;

4. understreger, at brugen af pesticider i intensivt landbrug i Afrika kan påvirke sundheden 
for arbejdstagerne, som har meget ringe adgang til uddannelse i plantebeskyttelse og 
sundhedspleje, og at den derudover kan føre til miljøskader; opfordrer til, at der sikres 
uddannelse i tilgange til bæredygtig plantebeskyttelse og alternativer til pesticider, og at 
eksponeringen for farlige stoffer begrænses mest muligt; fordømmer EU's dobbeltmoral 
med hensyn til pesticider, når det tillader eksport af farlige stoffer, som er forbudte i 
EU, til afrikanske lande og andre tredjelande; anmoder derfor om en ændring af de 
nuværende EU-regler for at fjerne denne retlige inkohærens i overensstemmelse med 
Rotterdamkonventionen og den grønne pagt;

5. fremhæver det afgørende bidrag, som unge piger og kvinder yder til landbrugs- og 
landbrugsdistriktsøkonomierne på hele det afrikanske kontinent; minder om, at næsten 
halvdelen af arbejdet i landbruget i Afrika udføres af kvinder, mens kvindelige 
landbrugere fortrinsvis er smålandbrugere eller lever af subsistenslandbrug og ikke har 
den fornødne adgang til information, kredit og jord; finder det derfor af allerstørste 
betydning at støtte og styrke selvstændiggørelsen af unge piger og kvinder i Afrika; 
opfordrer EU til at støtte partnerlandene, navnlig i at forbedre deres love om 
ejendomsret ved at anerkende kvinders universelle ret til at være fuldt berettigede 
jordbesiddere;
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6. er især alarmeret over, at skovrydningen i Afrika tager fart, og at eksempelvis 
Congobækkenet i marts 2020 var den region i verden med næstmest skovrydning, idet 
det afskovede areal var mere end fordoblet i forhold til tidligere år; påpeger, at 
ødelæggelsen af de tropiske afrikanske skove fører til et uopretteligt tab af biodiversitet 
og evnen til at binde kulstof og af levesteder for indfødte folk, der bor i skovene, og 
deres levevis; opfordrer Kommissionen til straks at forelægge et forslag til en europæisk 
bindende retlig ramme for rettidig omhu baseret på OECD's retningslinjer og ansvarlig 
forretningsskik; opfordrer de europæiske virksomheder til at identificere, forhindre og 
rapportere om krænkelser af menneskerettighederne og miljømæssige rettigheder i de 
globale forsyningskæder, herunder underleverandørkæder, som skal finde anvendelse på 
alle økonomiske aktører i alle sektorer, navnlig dem, der betragtes som højrisikosektorer 
i udviklingslandene såsom råstoffer, kakao, kaffe og skovbrug; opfordrer til, at der 
medtages bindende bestemmelser i handelsaftaler med afrikanske stater; opfordrer 
indtrængende EU til at samarbejde med regeringer og globale aktører gennem 
partnerskabsaftaler med henblik på at fremme en konsekvent tilgang på globalt plan til 
udvikling af fælles handlingsplaner for at beskytte og forbedre forvaltningen af skove, 
vandområder og marine økosystemer i henhold til Parisaftalen og verdensmålene for 
bæredygtig udvikling;

7. minder om, at skove bidrager væsentligt til opfyldelsen af klimamålene, beskyttelsen af 
biodiversitet og forebyggelsen af ørkenspredning og ekstrem jorderosion; understreger, 
at en fælles indsats fra EU's og Afrikas side bør støtte udviklingen af klimaresistent 
landbrug og skovbrug, bæredygtig udvikling af landdistrikterne og sikre og bæredygtige 
fødevaresystemer, hvilket er afgørende for udryddelsen af fattigdom, sult og 
fejlernæring; understreger, at det er vigtigt at sikre komplementaritet mellem landbrug, 
dyreliv og bevarelse af biodiversitet, og fastholder, at det er nødvendigt at fremme 
bæredygtige landbrugsmetoder som skovlandbrug i stedet for monokulturer, som 
udpiner jorden, udtømmer biodiversiteten, bruger større arealer og forringer 
tilvejebringelsen af ernæring i lokalsamfundene; fremhæver, at der findes 
naturfredningsordninger, som går i dialog med landbrugerne og lejer deres jord til 
vildtbeskyttelsesformål, skaber lokale job og forbedrer sameksistensen med vilde 
dyrearter; bifalder i den forbindelse NaturAfrica-initiativet, som har til formål at 
beskytte vilde dyr og planter og økosystemer og samtidig tilvejebringe muligheder for 
lokalbefolkningerne i de grønne sektorer;

8. understreger, at Den Europæiske Union bør sikre, at der gælder samme høje standarder 
for sikkerhed og bæredygtighed i fødevareproduktionen både for så vidt angår produktet 
og produktionsmetoden, især i lyset af det højere ambitionsniveau i "fra jord til 
bord"-strategien og biodiversitetsstrategien for 2030;

9. beklager den manglende anerkendelse af den strategiske betydning af græsningsarealer, 
som dækker omkring 43 % af den afrikanske jordoverflade og derfor udgør vigtige 
kulstofdræn; opfordrer Kommissionen til sammen med lokalsamfund og lokale 
interessenter at udvikle en strategi for optimering af dette potentiale gennem bæredygtig 
græsningsforvaltning som f.eks. den, der anvendes af kvægnomader;

10. fordømmer omfanget af land grabbing i Afrika; minder om, at det er en brutal praksis, 
som er uforenelig med ethvert mål om fødevaresuverænitet og bringer de afrikanske 
landbosamfunds overlevelse i fare; understreger, at det afrikanske kontinent, som 
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forventes at opleve en betydelig demografisk vækst i form af en forventet 
befolkningsstigning på 2,5 mia. frem mod 2050, fortsat er den region, der er hårdest 
ramt af fejlernæring; minder om, at adgang til jord er af afgørende betydning for at sikre 
fødevaresikkerhed; understreger, at en forøgelse af arealkoncentrationen ofte fører til en 
stigning i fordrivelser og menneskerettighedskrænkelser, mens udnyttelsen af råstoffer i 
Afrika forværrer eksisterende konflikter yderligere eller skaber nye og – i tillæg til land 
grabbing – fører til udnyttelse og undertrykkelse af lokalbefolkningen; opfordrer til en 
langsigtet landbrugsstrategi, der skal fremme fødevaresikkerheden i Afrika, og 
opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at konsolidere 
jordrettigheder og vedtage principper for forbedret arealforvaltning; fremhæver behovet 
for at iværksætte en inkluderende proces i forbindelse med udvikling, gennemførelse og 
overvågning af politikker og tiltag vedrørende land grabbing med effektiv deltagelse af 
lokale aktører og civilsamfundsorganisationer; opfordrer til, at VGGT-retningslinjerne 
overholdes i alle projekter, der fremmer beskyttelsen af jordrettigheder, herunder i 
forbindelse med handel, og til at der træffes foranstaltninger til sikre, at projekter ikke 
bringer smålandbrugeres jordrettigheder i fare;

11. bemærker, at f.eks. græsningsrettigheder og fællesgræsgange er traditionelle 
arealanvendelsesrettigheder, som er baseret på sædvaneret, og ikke sikrede 
ejendomsrettigheder; understreger imidlertid den afgørende vigtighed af at beskytte 
disse fælles rettigheder for befolkningen i landdistrikterne;

12. opfordrer indtrængende medlemsstaterne og EU til i væsentlig grad at øge den del af de 
afrikanske landes offentlige udviklingsbistand, som er målrettet mod sociale, 
økonomiske og miljømæssige udviklingsmål og landbrugsforskning og -uddannelse, og 
som navnlig tager hensyn til bevarelsen af biodiversitet og politikker for tilpasning til 
klimaforandringerne med henblik på at bistå landbrugerne i Afrika med deres 
nødvendige tilpasning til klimakrisen; opfordrer til, at agroøkologi anerkendes som 
grundlaget for bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer, og til at udvikle bedre 
infrastrukturer og værdikæder for lokale landbrugere; fremhæver endvidere 
mulighederne og potentialet i partnerskaber med den private sektor med henblik på 
opnåelsen af disse mål; fremhæver, at partnerskaber med private aktører skal være 
genstand for præcise udvælgelseskriterier, offentlig overvågning, evalueringsprocesser 
og uafhængige klagemekanismer; fremhæver desuden, at støtte til den private sektor 
skal være betinget af respekt for menneskerettighederne og anerkendelse af retten til 
fødevarer; fremhæver, at bunden bistand, som fremmer adgang til disse midler fra 
europæiske virksomheder, skal udelukkes; understreger, at det nye partnerskab mellem 
EU og Afrika skal anerkende lokale aktørers og civilsamfundsorganisationers mange 
roller og bidrag, og at der derfor er behov for at inddrage dem på alle niveauer af den 
politiske dialog og i udarbejdelsen, overvågningen og evalueringen af 
gennemførelsesplaner; påpeger, at forandringer i Afrika bedst opnås, når god 
regeringsførelse og en gennemsigtig fordeling af bistanden belønnes, og misbrug 
straffes;

13. bifalder forslaget fra Taskforcen for landdistrikter i Afrika om oprettelse af et 
twinningprogram mellem Europa og Afrika, som skal udvides til at sætte 
landbrugsorganer fra EU-medlemsstater i forbindelse med landbrugsorganer i 
afrikanske lande, f.eks. landbrugersammenslutninger og -kooperativer og organisationer 
for landbokvinder og -unge, med sigte på at udveksle bedste praksis og skabe 
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forbindelser mellem stærkt engagerede og ensartede partnere; understreger, at den 
fælles EU-Afrika-Taskforce for landdistrikter i Afrika i 2018 udarbejdede en liste over 
foranstaltninger til at øge Afrikas egen fødevareproduktion, og at listen stadig er et 
relevant udgangspunkt for partnerskabet mellem Afrika og EU; fremhæver den vigtige 
rolle, som landbrugersammenslutninger og -kooperativer kan spille i Afrika med hensyn 
til at forbedre landbrugernes forhandlingsstyrke og fortjeneste, lette adgangen til udstyr 
og tjenesteydelser og mindske de risici, der er forbundet med markedsføring af 
produkter; mener, at udveksling af erfaringer mellem afrikanske og europæiske 
sammenslutninger ville give gensidige fordele;

14. tilskynder afrikanske og europæiske professionelle landbrugsorganisationer til at 
samarbejde med henblik på at fremme deres rolle i løsningen af de fælles udfordringer 
med landbrugets bæredygtighed og på at udvikle udveksling af praksis med hensyn til 
organiseringen af værdikæder og produktion;

15. opfordrer til, at partnerskabet mellem EU og Afrika på landbrugsområdet skal fokusere 
på at sikre de afrikanske staters ret til fødevaresuverænitet, på at øge deres 
fødevaresikkerhed som en prioritet og deres kapacitet til at opfylde deres 
befolkningernes næringsbehov, navnlig med hensyn til proteiner, og på at fremme 
lokalt, familiedrevet agroøkologisk landbrug i lille målestok, som garanterer fødevare- 
og ernæringssikkerhed for alle og bedre modstandsdygtighed over for kriser, navnlig 
klimakrisen, med hovedvægten på en sund fødevareproduktion og landbrugeres trivsel 
og livsgrundlag; kræver, at EU's samarbejdsaftaler flytter fokus tilbage til støtte til en 
bæredygtig udvikling af landbruget og til at gøre landbrugerne i tredjelande 
selvforsynende; understreger derfor vigtigheden af at skabe regionale og lokale 
markeder i Afrika for at gøre lokale distributionsnet og fødevaresikkerheden mere 
modstandsdygtige; minder om, at udryddelse af enhver form for fejlernæring samt 
verdensmål 2 (ingen sult) bør anses for at være prioriteter i det kommende partnerskab; 
understreger, at skabelsen af sikre og bæredygtige landbrugs- og fødevaresystemer bør 
fremmes gennem regionale landbrugsmetoder, miljøvenlig landbrugspraksis, lokal 
produktion, intakte landdistrikter, beskyttelse af biodiversitet og naturressourcer og 
indførelse af sundhedsmæssige og fytosanitære standarder; bemærker, at sikring og 
udveksling af lokale frøsorter er – både med hensyn til landbrugernes 
produktionsomkostninger og de offentlige udgifter til landbrugspolitik – den billigste, 
hurtigste og mest effektive måde til at tilpasse sorter til klimaændringer, hvorved 
inputafhængighed undgås, og landbrugernes autonomi samt større fødevaresikkerhed 
sikres;

16. fremhæver risikoen for, at noget af overskuddet fra landbruget, f.eks. mælkepulver, der 
er fremstillet under covid-19-krisen, eksporteres til mindre udviklede lande og dermed 
konkurrerer med den lokale produktion og skaber følgeskadevirkninger for 
producenterne; anmoder derfor Kommissionen om at gøre sig overvejelser om en 
strategi for nedbringelse af lagrene for at forhindre negative virkninger for lokale 
smålandbrugere i fattige lande;

17. understreger, at kvinder, der arbejder i subsistenslandbrug, oplever ekstra forhindringer 
for opretholdelsen af fødevaresuveræniteten på grund af den stærke beskyttelse af nye 
plantesorter under den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder 
(UPOV) i handelsaftaler.
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