
AD\1212355HU.docx PE652.519v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2020/2041(INI)

8.9.2020

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Fejlesztési Bizottság részére

az Afrikára vonatkozó új uniós stratégiáról – partnerség a fenntartható és 
befogadó fejlődésért
(2020/2041(INI))

A vélemény előadója: Manuel Bompard



PE652.519v02-00 2/10 AD\1212355HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1212355HU.docx 3/10 PE652.519v02-00

HU

JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

– tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2020. 
március 9-i, „Az Afrikával kapcsolatos átfogó stratégia felé” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közös közleményére (JOIN(2020)0004),

– tekintettel az Afrika vidéki területeivel foglalkozó munkacsoport 2019. március 7-i 
jelentésére,

– tekintettel a gazdák és más, vidéki térségekben dolgozó emberek jogairól szóló ENSZ-
nyilatkozatra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének határozatára, amely a 
családi gazdálkodás évtizedévé nyilvánította a 2019–2028 közötti időszakot,

– tekintettel a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2030-ig teljesítendő uniós stratégiára,

1. üdvözli, hogy az új EU–Afrika partnerség támogatja a környezetbarát mezőgazdasági 
gyakorlatok fejlesztését és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos megfontolások 
beépítését; ugyanakkor kifejezi aggodalmát az afrikai államok élelmiszer-behozataltól 
való nagymértékű függése miatt; e tekintetben emlékeztet arra, hogy garantálni kell az 
európai mezőgazdasági és kereskedelmi politika koherenciáját a fenntartható fejlődés 
érdekében a fenntartható fejlődési célokra, az emberi jogokra, valamint a 
mezőgazdasági térségekben élő kistermelők és más lakosok jogaira gyakorolt 
hatásaikról készült elemzések megvalósításának biztosítása révén; támogatja a 
földrészek közötti kereskedelmi lehetőségek fejlesztését, beépítve ugyanakkor az 
érzékeny mezőgazdasági termékekre vonatkozó védelmet és biztosítékokat annak 
lehetővé tétele érdekében, hogy a régiók növelhessék és bővíthessék termelési 
potenciáljukat; rámutat, hogy a kereskedelmi megállapodásokban fenn kell tartani a 
tisztességes kereskedelem elvét mind a helyi mezőgazdaság érdekében, mind a 
fenntartható módon termelt élelmiszer elérhetőségének biztosításához; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a kereskedelmi megállapodások ne destabilizálják 
a helyi mezőgazdaságokat, ne okozzanak kárt a mezőgazdasági kistermelőknek, és ne 
növeljék az afrikai kontinens élelmiszer-behozataltól való függőségét;

2. felhívja az Uniót, hogy tartósan fokozza a két földrész közötti együttműködést, 
beleértve a tudásanyagot és a partnerségeket a kutatás és az innováció területén, 
valamint a legjobb mezőgazdasági gyakorlatok megosztását; rámutat a mezőgazdasági 
és élelmiszer-ágazat központi jelentőségére Afrika és az EU gazdaságában és 
társadalmában egyaránt, úgy véli, hogy a fenntartható mezőgazdasági ágazat és a vidéki 
térségek fejlesztése a munkahelyteremtési potenciál és a fenntartható fejlődés sarokköve 
Afrikában, ezért annak az EU–Afrika együttműködés középpontjában kell lennie; 
felhívja az Uniót, hogy dolgozzon ki konkrét stratégiai álláspontot annak érdekében, 
hogy erősítse a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, és – szem előtt 
tartva a klímasemleges jövő alakítását – javítsa a fenntartható és az éghajlati 
változásoknak ellenálló beruházások számára kedvező környezet megteremtésére, a 
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helyi értékteremtás és a helyi foglalkoztatás erősítésére irányuló együttműködést az EU 
és Afrika között; véleménye szerint az Uniónak jelentősen fejlesztenie kell az 
együttműködést Afrikával a vidékfejlesztési és az agroökológiai gyakorlatok terén, 
mivel ezeken alapul az ökológiai, szociális és gazdasági fenntarthatóság, és így lehet 
növelni a kisebb mezőgazdasági termelők és közösségek önellátásra való képességét, az 
afrikai mezőgazdaságot pedig ellenállóbbá tenni az éghajlat változásaival szemben; 
felhívja az Uniót és a tagállamokat, hogy tevékenyen működjenek együtt afrikai 
partnereikkel a szinergiák megteremtése érdekében az EU–Afrika stratégia, a zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó politikák – különösen „a termelőtől a fogyasztóig” 
stratégia  külső dimenziója – és a kereskedelmi politikák között, összhangot teremtve 
köztük és a fejlesztési politika, valamint a fejlesztési szempontú szakpolitikai 
koherencia (PCD) között, a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban levő konkrét, 
az agrár-élelmiszeripari rendszerek átállását aktívan támogató fellépések kíséretében, 
hangsúlyt helyezve rövid ellátási láncok kialakítására, a lakosság, a természet és a 
gazdaság javát szolgáló helyi termelésre, forgalmazásra és helyi fogyasztásra;

3. kiemeli a mezőgazdasági és az élelmiszeripari ágazat fontosságát Afrikában a 
tisztességes és fenntartható munkalehetőségek biztosítása szempontjából a vidéki 
területeken; hangsúlyozza, hogy az afrikai munkaerő jelentős hányada – különösen a 
nők és a fiatalok – számára a mezőgazdasági élelmiszer-termelés, a mezőgazdasági 
élelmiszerek feldolgozása és forgalmazása biztosítja a megélhetést, a jövedelmet és a 
közvetlen foglalkoztatást; kiemeli, hogy e tekintetben a legtöbb esetben kisüzemekről és 
családi gazdaságokról van szó; felhívja a figyelmet a termékek minőségének javítását és 
diverzifikációjuk növelését támogató intézkedések és eszközök előmozdításának és 
megerősítésének, a mezőgazdasági gyakorlatok korszerűsítésének, valamint a 
mezőgazdasági termelők – különösen a nők és a fiatalok – rezilienciáját erősítő 
biztonságos munkakörülmények és intézkedések fontosságára; felhívja a Bizottságot, 
hogy gondoskodjon arról, hogy a piaci lehetőségek, az ismeretek megosztása, a 
tisztességes értékláncok, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló eszközökhöz és intézkedésekhez való 
hozzáférés, illetve ezen eszközök és intézkedések támogatása szempontjából az Afrika–
EU partnerség kölcsönösen előnyös legyen mindkét kontinens számára; szorgalmazza, 
hogy az EU–Afrika partnerség fektessen különös hangsúlyt a mezőgazdaságra és a 
vidékfejlesztésre a vidéki térségek gazdasági stabilitása, valamint az életminőség 
javítása érdekében.

4. hangsúlyozza, hogy a növényvédő szerek intenzív mezőgazdasági termelésben történő 
használata Afrikában a környezeti károk mellett a munkavállalók egészségének 
romlását okozhatja, akik nagyon kis mértékben férnek hozzá növényvédelmi oktatáshoz 
és az egészségügyi ellátáshoz; szorgalmazza a fenntartható növényvédelmi 
gyakorlatokra, illetve a növényvédő szerek alternatíváira vonatkozó oktatást és képzést, 
továbbá a veszélyes szereknek való kitettség minimumra szorítását; elítéli a kettős 
mércét, amelyet az Unió a növényvédő szerek esetében, az Unióban betiltott veszélyes 
anyagok afrikai és más harmadik országokba történő kivitelének lehetővé tételével 
alkalmaz; kéri a jelenlegi uniós szabályok módosítását e jogi következetlenség 
megszüntetése érdekében, összhangban az 1998. évi Rotterdami Egyezménnyel és a 
zöld megállapodással;

5. hangsúlyozza, hogy a fiatal lányok és a nők Afrika-szerte alapvető szerepet töltenek be 
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a mezőgazdaságban és a vidéki gazdaságokban; emlékeztet rá, hogy Afrikában a 
mezőgazdasági munkák mintegy felét a nők végzik, miközben a női mezőgazdasági 
termelők elsősorban olyan kis- vagy önellátó mezőgazdasági termelők, akik nem 
rendelkeznek kellő hozzáféréssel az információkhoz, a hitelekhez és a földhöz; ezért 
úgy véli, hogy kritikus jelentőségű a fiatal lányok és a nők társadalmi 
szerepvállalásának támogatása és erősítése Afrikában; felhívja az Uniót, hogy 
támogassa a partnerországokat a tulajdonjogra vonatkozó jogszabályaik azáltal történő 
javításában, hogy elismerik a nők egyetemes jogát a teljes jogú tulajdonosként való 
földhöz jutásra;

6. különösen aggasztja az Afrikában folytatódó és súlyosbodó erdőirtás, például a 
Covid19-válság során 2020 márciusában a Kongói-medence volt a világ erdőirtással 
második legnagyobb mértékben sújtott térsége, ahol több mint kétszer akkora területen 
irtották ki az erdőt, mint a megelőző években; emlékeztet rá, hogy az afrikai trópusi 
erdők kiirtása jóvátehetetlen veszteség a biodiverzitás és a szén-dioxid megkötésére 
való képesség, valamint az erdőkben élő őshonos közösségek élőhelye és életmódja 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul nyújtson be OECD-
iránymutatásokon és a felelősségteljes üzleti magatartáson alapuló kötelező európai jogi 
keretre irányuló javaslatot; felhívja az európai vállalatokat, hogy azonosítsák, előzzék 
meg és jelentsék be az emberi és a környezetvédelmi jogok megsértésének eseteit a 
globális ellátási láncokban, ideértve az alvállalkozói láncokat is, minden gazdasági 
szereplőre és minden – különösen a fejlődő országokban magas kockázatúnak tekintett 
– például a nyersanyag-, a kakaó-, a kávé- és az erdészeti – ágazatra kiterjedően; kéri 
kötelező erejű rendelkezések beépítését az afrikai államokkal létrejövő kereskedelmi 
megállapodásokba; sürgeti az Uniót, hogy partnerségi megállapodások révén működjön 
együtt a kormányokkal és a globális szereplőkkel annak érdekében, hogy globális 
szinten konzisztens megközelítés alakuljon ki az erdők, vizek és tengeri ökoszisztémák 
védelmének és kezelésének javítására irányuló közös cselekvési tervek kidolgozása 
céljából, a Párizsi Megállapodás és a fenntartható fejlesztési célok alapján;

7. emlékeztet rá, hogy az erdők jelentős mértékben hozzájárulnak az éghajlat-politikai 
célkitűzések eléréséhez, a biológiai sokféleség megóvásához, valamint az 
elsivatagosodás és a túlzott mértékű talajerózió megelőzéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
EU és Afrika közös erőfeszítéseinek támogatniuk kell az éghajlatváltozás hatásaival 
szemben reziliens mezőgazdaság és erdőgazdálkodás fejlesztését, a fenntartható 
vidékfejlesztést és a biztonságos és fenntartható élelmiszer-rendszereket, amelyek döntő 
fontosságúak a szegénység, az éhezés és az alultápláltság felszámolása szempontjából; 
hangsúlyozza a mezőgazdaság és a vadon élő állatok és növények, illetve a 
biodiverzitás megőrzésének egymást kiegészítő jellegét, hangsúlyozva, hogy szükség 
van a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok – például az agrárerdészet – 
előmozdítására a monokultúrás gyakorlatok kárára, amelyek ártanak a talajoknak és a 
biodiverzitásnak, több földterületet igényelnek és rontanak a helyi közösségek 
táplálkozásának minőségén; kiemeli, hogy léteznek olyan védelmi programok, amelyek 
keretében a mezőgazdasági termelők bérbe adhatják földjeiket a vadon élő fajok 
védelmét szolgáló célokra, munkalehetőségeket biztosítanak helyi szinten, valamint 
javítják a vadon élő fajokkal való együttélést; üdvözli e tekintetben a NaturAfrica 
kezdeményezést, amely az élővilág és a kulcsfontosságú ökoszisztémák védelmét 
biztosítva teremt lehetőségeket a zöld ágazatokban a helyi lakosság számára;
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8. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell ugyanazon magas biztonsági 
és fenntarthatósági előírások alkalmazását az élelmiszer-termelésben a termék és a 
termelés módja tekintetében egyaránt, különösen „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia 
és a 2030-ig tartó időszakra szóló biodiverzitási stratégia nagyobb ambíciója fényében;

9. sajnálja, hogy az afrikai földfelszín mintegy 43%-át borító, így fontos 
karbonelnyelőként működő legelőterületek stratégiai fontossága nem kap elismerést; 
felhívja a Bizottságot, hogy a helyi közösségekkel és a helyi érdekelt felekkel közösen 
dolgozzon ki stratégiát e potenciál fenntartható – például pásztorok által folytatott – 
legelőgazdálkodás révén történő optimalizálására;

10. elítéli az Afrikában zajló nagyarányú földszerzéseket; rámutat, hogy a földszerzés olyan 
kíméletlen gyakorlat, amely aláássa az élelmiszer-önrendelkezést, és veszélyezteti az 
afrikai vidéki közösségeket; hangsúlyozza, hogy az afrikai kontinens, amelynek 
népessége várhatóan jelentős mértékben növekedni fog és 2050-re eléri a 2,5 milliárd 
főt, továbbra is a világ alultápláltsággal leginkább sújtott térsége; felhívja a figyelmet 
rá, hogy a földhöz jutás nélkülözhetetlen az élelmezésbiztonság biztosításához; 
hangsúlyozza, hogy a földtulajdon koncentrációjának fokozódása gyakran lakóhelyük 
elhagyására kényszeríti az embereket és az emberi jogok megsértéséhez vezet, a 
nyersanyag-kitermelés pedig erősíti Afrikában a meglévő konfliktusokat, illetve 
újabbakat szít, valamint – a földszerzéssel együtt – a helyi lakosság 
kizsákmányolásához és elnyomásához vezet; felszólít hosszú távú mezőgazdasági 
stratégiára az afrikai élelmiszer-biztonság előmozdítása érdekében, a nemzeti, regionális 
és helyi hatóságokat pedig felhívja a földtulajdonhoz való jogok konszolidálására és a 
földügyi igazgatás javítását célzó elvek elfogadására; hangsúlyozza egy olyan 
mechanizmus kidolgozására irányuló inkluzív folyamat elindításának fontosságát, 
amely garantálja a helyi szereplők és a civil társadalmi szervezetek tényleges részvételét 
a nagyarányú földszerzésekhez kapcsolódó szakpolitikák és fellépések kidolgozásában, 
végrehajtásában és nyomon követésében; felszólít rá, hogy a földtulajdon- és 
földhasználati jogok védelmét szolgáló valamennyi projekt keretében – beleértve a 
kereskedelmet is – tartsák tiszteletben a VGGT iránymutatásokat, valamint hozzanak 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a projektek ne veszélyeztessék a 
mezőgazdasági kistermelők földhöz fűződő jogait;

11. megállapítja, hogy – például – a legeltetési jogok és a közösségi legelők a hagyományos 
földhasználati jogok körébe tartoznak, amelyek szokásjogon és nem szerzett 
tulajdonjogon alapulnak; hangsúlyozza mindazonáltal, hogy a vidéki lakosság 
szempontjából e közös jogok védelme alapvető fontossággal bír;

12. sürgeti a tagállamokat és az Uniót, hogy jelentősen növeljék az afrikai államok 
fejlődését szolgáló – szociális, gazdasági és környezetvédelmi fejlesztési célokra, 
valamint mezőgazdasági kutatásra és képzésre szánt – állami támogatások összegét, 
figyelembe véve különösen a biodiverzitás megőrzését és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásra irányuló szakpolitikákat, az afrikai mezőgazdasági termelők éghajlati 
válsághoz való szükséges alkalmazkodásának támogatása céljából; szorgalmazza, hogy 
ismerjék el az agroökológiát a fenntartható mezőgazdasági és élelmezési rendszerek 
alapjaként, valamint fejlesszenek ki jobb infrastruktúrát és értékláncokat a helyi 
mezőgazdasági termelők számára; rámutat továbbá a magánszektorral való 
partnerségekben rejlő lehetőségekre és potenciálra e célkitűzések elérése terén; 
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hangsúlyozza, hogy a magánszektorbeli szereplőkkel kialakított partnerségek esetében 
pontosan meghatározott kiválasztási kritériumokat, nyilvános nyomonkövetési, 
értékelési eljárásokat, valamint független panaszkezelési mechanizmusokat kell 
alkalmazni; hangsúlyozza ezenkívül, hogy a magánszektornak nyújtott támogatást az 
emberi jogok tiszteletben tartásához és az élelemhez való jog elismeréséhez kell kötni; 
hangsúlyozza, hogy ki kell zárni azokat a kötött segélyeket, amelyek elősegítik az 
európai vállalatok hozzáférését e forrásokhoz; kiemeli, hogy az új EU–Afrika 
partnerségnek el kell ismernie a civil társadalmi szervezetek sokoldalú szerepét és 
tevékenységeik hozadékát, ebből adódóan pedig annak szükségességét, hogy e 
szervezeteket minden szinten be kell vonni a politikai és szakpolitikai párbeszédekbe, 
valamint a végrehajtási tervek előkészítésébe, nyomon követésébe és értékelésébe; 
rámutat arra, hogy a leghatékonyabb módon azzal érhetők el változások Afrikában, ha a 
jó kormányzást és a támogatások átlátható elosztását jutalmazzák, a visszaélések pedig 
büntetéseket vonnak maguk után;

13. üdvözli az Afrika vidéki területeivel foglalkozó munkacsoportnak az Európa–Afrika 
ikerintézményi program létrehozására irányuló javaslatát, amely a bevált gyakorlat 
megosztása, továbbá az aktív szerepet vállaló és hasonló jellegű partnerek közötti 
kapcsolatok előmozdítása céljával kiterjed az uniós tagállamok és az afrikai 
partnerországok mezőgazdasági szervezeteinek – például mezőgazdasági termelői 
szervezetek és szövetkezetek, többek között a vidéki térségekben elő nőket és fiatalokat 
összefogó szervezetek – összekapcsolására. hangsúlyozza, hogy az Afrika vidéki 
területeivel foglalkozó közös munkacsoport 2018-ban összeállította az Afrika saját 
élelmiszer-termelésének növelését célzó intézkedések csomagját, amely ma is 
meghatározó alapja az EU–Afrika partnerségnek, és rámutat, hogy az afrikai 
mezőgazdasági termelők szervezeteinek és szövetkezeteinek fontos szerep juthat a 
termelők alkuerejének és jövedelmi viszonyainak javítása terén, megkönnyítve a 
felszerelésekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, valamint csökkentve a 
termékmarketinghez kapcsolódó kockázatokat; úgy véli, hogy a tapasztalatok afrikai és 
európai szervezetek közötti cseréje kölcsönös előnyökkel szolgálna;

14. ösztönzi, hogy az afrikai és európai mezőgazdasági szakmai szervezetek folytassanak 
együttműködést a mezőgazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos közös kihívások 
kezelésében betöltött szerepük előmozdítása, valamint az értékláncok és a termelés 
megszervezésével összefüggő gyakorlatok cseréjének kialakítása érdekében;

15. kéri, hogy az EU–Afrika partnerség az egészséges élelmiszerek fenntartható előállítását 
és a gazdálkodók szociális és gazdasági jólétét és életminőségét előtérbe állítva a 
mezőgazdaság területén az afrikai államok élelmiszer-önrendelkezéshez való jogának 
szavatolására, prioritásként az élelmezés biztonságának, valamint a lakosságuk 
táplálkozási szükségleteinek – különösen a fehérjék terén – kielégítésére való 
képességük javítására, és a mindenki számára élelmezés- és táplálkozásbiztonságot 
nyújtó, a válságokkal – kiváltképpen az éghajlati válságokkal – szemben fokozottabb 
rezilienciát biztosító helyi, kisüzemi és családi agroökológiai gazdálkodás 
előmozdítására összpontosítson; ragaszkodik ahhoz, hogy az Unió együttműködési 
megállapodásai újra kezeljék központi kérdésként a mezőgazdaság fenntartható 
fejlesztésének támogatását, valamint annak előmozdítását, hogy a harmadik országbeli 
mezőgazdasági termelők önellátó gazdálkodókká váljanak; rámutat a regionális és helyi 
piacok létrehozásának fontosságára Afrikában a helyi elosztási hálózatok és az 
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élelmezésbiztonság rezilienciájának növelése érdekében; emlékeztet rá, hogy a hiányos 
táplálkozás valamennyi formájának megszüntetését, valamint a 2. fenntartható fejlődési 
célt (Az éhezés megszüntetése) az új partnerség keretében prioritásként kell kezelni; 
hangsúlyozza, hogy regionális mezőgazdasági politikák, környezetbarát gazdálkodási 
módszerek, helyi termelés, a vidéki területek érintetlenségének megőrzése, a biológiai 
sokféleség és a természeti erőforrások megóvása, továbbá egészségügyi és 
növényegészségügyi szabványok révén elő kell mozdítani a biztonságos, valamint 
fenntartható mezőgazdasági és élelmiszerrendszerek kialakítását; megállapítja, hogy 
mind a termelői költségek, mind a mezőgazdasági politikára költött összegek 
tekintetében a helyi vetőmagféleségek tárolása és cseréje a legolcsóbb, leggyorsabb és 
leghatékonyabb módja a növényfajták éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának, 
mely elejét veszi a gazdálkodók függőségének, megalapozva önállóságukat és a 
szélesebb körű élelmiszerbiztonságot;

16. felhívja a figyelmet arra a kockázatra, hogy egyes mezőgazdasági termékek, így például 
a tejpor esetében a Covid19-válság során előállított többletet fejlődő országokba 
exportálják, ahol e termékek a helyi termékekkel versenyeznek és járulékos károkat 
okoznak a termelőknek, felkéri ezért a Bizottságot, hogy a szegény országokban 
működő, kis méretű helyi gazdaságokra gyakorolt kedvezőtlen hatások elkerülése 
érdekében vegyen fontolóra egy, a készletek leépítését szolgáló stratégiát;

17. hangsúlyozza, hogy az új növényfajtáknak a kereskedelmi megállapodásokban 
megvalósuló szigorú, az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi egyezmény 
(UPOV-egyezmény) révén biztosított oltalma miatt az önellátó mezőgazdaságban 
dolgozó nők több akadállyal szembesülnek az élelmiszer-önrendelkezés fenntartása 
tekintetében.
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