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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rozwoju, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 9 marca 2020 r. skierowany do 
Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „W kierunku kompleksowej strategii współpracy 
z Afryką” (JOIN(2020)0004),

– uwzględniając sprawozdanie grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce z 7 
marca 2019 r.,

– uwzględniając Deklarację ONZ w sprawie praw ludności wiejskiej i innych osób 
pracujących na obszarach wiejskich,

– uwzględniając decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ o proklamacji dekady rolnictwa 
rodzinnego w okresie od 2019 do 2028 r.,

– uwzględniając unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030,

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe partnerstwo UE–Afryka opowiada się za 
rozwojem praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i uwzględnianiem 
różnorodności biologicznej; jest jednak zaniepokojony dużą zależnością państw 
afrykańskich od przywozu żywności; przypomina w związku z tym o potrzebie 
zagwarantowania spójności europejskich strategii polityki rolnej i handlowej na rzecz 
zrównoważonego rozwoju przez analizę ich wpływu na cele zrównoważonego rozwoju, 
prawa człowieka i prawa drobnych rolników oraz innych grup społecznych 
zamieszkujących obszary wiejskie; popiera rozwój handlu między kontynentami, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu ochrony i zabezpieczeń dla wrażliwych produktów 
rolnych, w celu umożliwienia regionom zwiększenia ich potencjału produkcyjnego; 
zwraca uwagę, że w umowach handlowych należy respektować zasadę sprawiedliwego 
handlu z korzyścią dla lokalnego rolnictwa, a jednocześnie zapewniać dostęp do 
żywności produkowanej w sposób zrównoważony; wzywa Komisję do dopilnowania, 
by umowy handlowe nie destabilizowały lokalnego rolnictwa, nie szkodziły drobnym 
producentom rolnym ani nie zwiększały zależności żywnościowej kontynentu 
afrykańskiego;

2. wzywa UE do trwałego zacieśnienia współpracy między obydwoma kontynentami, w 
tym do wymiany wiedzy fachowej i partnerstw w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji oraz wymiany najlepszych praktyk w rolnictwie; wskazuje na zasadnicze 
znaczenie sektora rolno-spożywczego dla gospodarki i społeczeństwa zarówno Afryki, 
jak i UE, oraz uważa, że rozwój zrównoważonego sektora rolnego i obszarów wiejskich 
ma podstawowe znaczenie dla możliwości tworzenia miejsc pracy i dla 
zrównoważonego rozwoju w Afryce, a zatem powinien być kluczowym elementem 
stosunków UE–Afryka; wzywa UE do wypracowania konkretnej pozycji strategicznej 
w celu dalszego promowania zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi z 
wykorzystaniem zrównoważonych łańcuchów wartości oraz do zacieśnienia współpracy 
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między UE a Afryką, z naciskiem na kształtowanie przyszłości neutralnej dla klimatu w 
celu przygotowania gruntu pod zrównoważone inwestycje odporniejsze na zmianę 
klimatu, dowartościowania lokalnej produkcji i miejsc pracy; uważa, że UE musi 
znacząco rozwinąć współpracę z Afryką w dziedzinie praktyk rozwoju obszarów 
wiejskich, a także praktyk agroekologicznych, które stanowią podstawę równowagi 
ekologicznej, społecznej i gospodarczej oraz z korzyścią dla drobnych rolników i 
społeczności zyskujących tym samym większą samowystarczalność, co zwiększy 
odporność afrykańskiego rolnictwa na zmianę klimatu; wzywa UE i państwa 
członkowskie do aktywnej współpracy z partnerami afrykańskimi, tak aby zadziałała 
synergia między strategią UE–Afryka, strategiami politycznymi Europejskiego 
Zielonego Ładu, w szczególności zewnętrznym wymiarem strategii „od pola do stołu”, 
a także polityką handlową, do dostosowania ich do polityki na rzecz rozwoju i 
zachowania spójności jej zobowiązań oraz do połączenia ich z konkretnymi działaniami 
zgodnymi z celami zrównoważonego rozwoju, które aktywnie wspierają przejście na 
zrównoważone systemy rolno-spożywcze, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
krótkich łańcuchów dostaw, lokalnej produkcji i dystrybucji oraz lokalnej konsumpcji z 
korzyścią dla ludności, przyrody i gospodarki;

3. podkreśla znaczenie sektora rolno-spożywczego w Afryce, który oferuje godne i trwałe 
zatrudnienie na obszarach wiejskich; podkreśla, że znaczny odsetek siły roboczej w 
Afryce, w tym kobiety i młodzież, jest zależny pod względem źródeł utrzymania, 
dochodu i bezpośredniego zatrudnienia od produkcji rolno-spożywczej oraz 
przetwarzania i dystrybucji jej produktów; podkreśla, że w większości przypadków 
dotyczy to małych gospodarstw i gospodarstw rodzinnych; zwraca uwagę na znaczenie 
promowania i wzmacniania środków i narzędzi służących podnoszeniu jakości 
produktów, dywersyfikacji produkcji, modernizacji praktyk rolniczych, bezpieczeństwu 
warunków pracy i zwiększaniu odporności rolników, w szczególności kobiet i młodego 
pokolenia; apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby partnerstwo UE–Afryka było 
wzajemnie korzystne dla obu kontynentów pod względem możliwości rynkowych, 
wymiany wiedzy, sprawiedliwych łańcuchów wartości oraz dostępności i wsparcia 
narzędzi oraz środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej; 
apeluje, aby w partnerstwie UE–Afryka położono silny nacisk na rozwój rolnictwa i 
obszarów wiejskich w celu wspierania stabilności gospodarczej i jakości życia na 
obszarach wiejskich;

4. podkreśla, że stosowanie szkodliwych dla środowiska pestycydów w rolnictwie 
intensywnym w Afryce może wpływać na zdrowie pracowników, którzy mają bardzo 
ograniczony dostęp do wiedzy o ochronie roślin i do opieki zdrowotnej; wzywa do 
kształcenia i szkolenia w zakresie zrównoważonej ochrony roślin i alternatywnych dla 
pestycydów metod ochrony oraz do zminimalizowania narażenia na substancje 
niebezpieczne; potępia podwójne standardy stosowane przez UE w odniesieniu do 
pestycydów, ponieważ dopuszcza ona wywóz zakazanych w UE substancji 
niebezpiecznych do państw afrykańskich i innych państw trzecich; zwraca się zatem o 
zmianę obecnych przepisów UE w celu wyeliminowania tej niespójności prawnej, 
zgodnie z konwencją rotterdamską z 1998 r. i Europejskim Zielonym Ładem;

5. uważa, że dziewczęta i kobiety wnoszą istotny wkład w gospodarkę rolną i wiejską na 
całym kontynencie afrykańskim; przypomina, że niemal połowę prac rolnych w Afryce 
wykonują kobiety, a mimo że rolniczki są na ogół drobnymi producentkami lub zajmują 
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się produkcją rolną na własne potrzeby, to nie posiadają niezbędnego dostępu do 
informacji, kredytów i gruntów; uważa zatem, że kluczowe znaczenie ma wspieranie i 
wzmacnianie pozycji dziewcząt i kobiet w Afryce; ponadto wzywa UE do wspierania 
krajów partnerskich, zwłaszcza w reformie przepisów majątkowych, aby uznano 
uniwersalne prawo kobiet do pełnej własności gruntów;

6. jest szczególnie zaniepokojony szybkim tempem wylesiania w Afryce, gdzie na 
przykład w marcu 2020 r. uznano dorzecze Konga za drugi najbardziej wylesiony 
region na świecie, przy czym areał wykarczowanych obszarów wzrósł ponad 
dwukrotnie w porównaniu z poprzednimi latami; przypomina, że niszczenie 
afrykańskich lasów tropikalnych powoduje nieodwracalną utratę różnorodności 
biologicznej i zdolności do sekwestracji dwutlenku węgla, a także niszczenie siedlisk i 
trybu życia zamieszkujących lasy społeczności tubylczych; wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia wniosku w sprawie wiążących europejskich ram 
prawnych dotyczących należytej staranności opartych na wytycznych OECD i zasadach 
odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej; wzywa europejskie 
przedsiębiorstwa do identyfikacji naruszeń praw człowieka i praw środowiskowych w 
globalnych łańcuchach dostaw, w tym w łańcuchach podwykonawców, do zapobiegania 
takim naruszeniom i ich zgłaszania, w odniesieniu do wszystkich podmiotów 
gospodarczych i we wszystkich sektorach, zwłaszcza w tych uważanych za obarczone 
wysokim ryzykiem w krajach rozwijających się, takich jak sektory surowców, kakao, 
kawy i leśnictwa; wzywa do włączenia wiążących postanowień do umów handlowych z 
państwami afrykańskimi; wzywa UE do współpracy z rządami i podmiotami 
globalnymi w ramach umów o partnerstwie w celu promowania na szczeblu globalnym 
spójnego podejścia do wspólnych planów działania na rzecz ochrony lasów, wód i 
ekosystemów morskich oraz lepszego nimi zarządzania, zgodnie z porozumieniem 
paryskim i celami zrównoważonego rozwoju;

7. przypomina, że lasy znacząco przyspieszają osiągnięcie celów klimatycznych, są ważne 
z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania pustynnieniu 
i skrajnej erozji gleby; podkreśla, że wspólne wysiłki UE i Afryki powinny wspierać 
rozwój odpornego na zmianę klimatu rolnictwa i leśnictwa, zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich i bezpiecznych oraz zrównoważonych systemów żywnościowych, 
które mają zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania ubóstwa, głodu i niedożywienia; 
podkreśla, że rolnictwo, ochrona dzikiej fauny i flory oraz różnorodności biologicznej 
powinny się wzajemnie uzupełniać, oraz że należy promować zrównoważone praktyki 
rolnicze, takie jak agroleśnictwo, zamiast praktyk monokulturowych, które niszczą 
gleby i różnorodność biologiczną, wykorzystują większy areał i pogarszają jakość 
żywienia społeczności lokalnych; zwraca uwagę na istnienie programów ochrony 
przyrody, w ramach których od rolników dzierżawi się grunty w tym celu, tworzy się 
lokalne miejsca pracy i ułatwia współistnienie z dzikimi gatunkami; przypomina o 
planie UE przewidującym uruchomienie inicjatywy „NaturAfrica” na rzecz ochrony 
przyrody i kluczowych ekosystemów, przy jednoczesnym zaangażowaniu lokalnych 
społeczności w zielony sektor;

8. podkreśla, że Unia Europejska powinna dopilnować, aby te same rygorystyczne 
standardy bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju były stosowane zarówno w 
odniesieniu do produktu, jak i metody produkcji, w szczególności w związku z 
wyższym poziomem ambicji, którym odznaczają się strategia „od pola do stołu” i 
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strategia na rzecz bioróżnorodności 2030;

9. ubolewa nad brakiem uznania strategicznego znaczenia pastwisk, zajmujących ok. 43 % 
powierzchni lądu w Afryce i w ten sposób będących ważnymi pochłaniaczami 
dwutlenku węgla; apeluje do Komisji o opracowanie, wspólnie ze społecznościami 
lokalnymi i lokalnymi zainteresowanymi podmiotami, strategii na rzecz optymalnego 
wykorzystania tego potencjału przez zrównoważone zarządzanie wypasem, np. przez 
pasterzy;

10. potępia skalę zjawiska masowego wykupu gruntów rolnych w Afryce; przypomina, że 
to brutalna praktyka podważająca suwerenność żywnościową, która zagraża 
przetrwaniu afrykańskich społeczności wiejskich; podkreśla, że kontynent afrykański, w 
którym spodziewany jest znaczny wzrost demograficzny przy oczekiwanym wzroście 
liczby ludności o 2,5 mld do 2050 r., pozostaje regionem najbardziej dotkniętym 
niedożywieniem; przypomina, że dostęp do gruntów rolnych jest konieczny do 
zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego; podkreśla, że zwiększona 
koncentracja gruntów często prowadzi do nasilenia wysiedleń i naruszeń praw 
człowieka oraz że eksploatacja surowców w Afryce jeszcze bardziej pogłębia istniejące 
konflikty lub powoduje nowe, a wraz z masowym wykupem ziemi prowadzi do 
eksploatacji i ucisku lokalnej ludności; apeluje o długoterminową strategię rolną 
promującą afrykańskie bezpieczeństwo żywnościowe oraz wzywa władze krajowe, 
regionalne i lokalne do konsolidacji praw do ziemi i przyjęcia zasad lepszego 
zarządzania gruntami; podkreśla potrzebę zainicjowania pluralistycznego procesu 
opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii politycznych i działań związanych 
z masowym wykupem gruntów rolnych, w którym to procesie zagwarantowany zostanie 
skuteczny udział podmiotów lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
apeluje o przestrzeganie wytycznych VGGT we wszystkich przedsięwzięciach, które 
służą zabezpieczeniu praw do ziemi, w tym w handlu, a także o działania, dzięki którym 
przedsięwzięcia nie będą mogły zagrażać prawom do ziemi drobnych producentów 
rolnych;

11. zauważa, że na przykład prawa do wypasu i wspólne pastwiska to tradycyjne prawa do 
użytkowania ziemi, które opierają się na prawie zwyczajowym, a nie na potwierdzonym 
na piśmie prawie własności; tym niemniej podkreśla zasadnicze znaczenie ochrony tych 
praw zwyczajowych dla społeczności wiejskiej;

12. zwraca się do państw członkowskich i UE o znaczne zwiększenie kwoty publicznej 
pomocy rozwojowej przyznawanej krajom afrykańskim na cele rozwoju społecznego, 
gospodarczego i środowiskowego oraz na badania naukowe i szkolenia w dziedzinie 
rolnictwa, przy uwzględnieniu w szczególności zachowania różnorodności biologicznej 
i przystosowania się do zmiany klimatu, aby pomóc rolnikom w Afryce w niezbędnym 
dostosowaniu się do kryzysu klimatycznego; wzywa do uznania agroekologii za 
podstawę zrównoważonych systemów rolnych i żywnościowych oraz do rozwijania 
lepszej infrastruktury i łańcuchów wartości z myślą o lokalnych rolnikach; ponadto 
podkreśla możliwości i potencjał partnerstw z sektorem prywatnym w osiąganiu tych 
celów; podkreśla, że partnerstwa z podmiotami prywatnymi muszą podlegać 
precyzyjnym kryteriom selekcji, publicznemu nadzorowi i procesom oceny, a także 
wymagają niezależnego mechanizmu składania skarg; podkreśla ponadto, że wsparcie 
na rzecz sektora prywatnego musi być uzależnione od poszanowania praw człowieka i 
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uznania prawa do pożywienia; podkreśla, że należy wykluczyć pomoc wiązaną 
promującą dostęp przedsiębiorstw europejskich do takiego finansowania; podkreśla, że 
w nowym partnerstwie UE–Afryka należy uwzględnić wielorakość ról i wkładu 
lokalnych podmiotów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wynikającą z tego 
potrzebę angażowania ich w dialog polityczny i strategiczny na wszystkich szczeblach 
oraz w przygotowywanie, monitorowanie i ocenę planów wdrażania; zauważa, że 
przemiany w Afryce udają się najlepiej wtedy, gdy dobre rządzenie i przejrzysty 
rozdział pieniędzy pomocowych są nagradzane, a nadużycia karane;

13. z zadowoleniem przyjmuje propozycję grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w 
Afryce dotyczącą ustanowienia programu współpracy partnerskiej Europa–Afryka, 
rozszerzonego w taki sposób, aby łączył ze sobą podmioty sektora rolnego w państwach 
członkowskich UE i krajach partnerskich w Afryce, takie jak m.in. organizacje i 
spółdzielnie rolnicze, organizacje kobiet i młodzieży wiejskiej, mającego na celu 
wymianę najlepszych praktyk i wspieranie nawiązywania stosunków między mocno 
zaangażowanymi i podobnymi do siebie partnerami. podkreśla, że grupa zadaniowa ds. 
obszarów wiejskich w Afryce UE–Afryka przygotowała w 2018 r. wykaz środków 
mających na celu zwiększenie własnej produkcji żywności w Afryce, a wykaz ten jest 
nadal istotnym elementem partnerstwa UE–Afryka; podkreśla ważną rolę, jaką 
organizacje i spółdzielnie rolnicze w Afryce mogą odegrać w zwiększaniu siły 
przetargowej rolników i ich dochodów, ułatwianiu dostępu do sprzętu i usług oraz 
ograniczaniu ryzyka związanego z wprowadzaniem produktów do obrotu; uważa, że 
wymiana doświadczeń między organizacjami afrykańskimi i europejskimi przyniosłaby 
korzyści obu stronom;

14. zachęca afrykańskie i europejskie organizacje pracowników sektora rolnego do 
współpracy w celu promowania ich roli w reagowaniu na wspólne wyzwania 
zrównoważonego rozwoju w rolnictwie oraz w celu szerszej wymiany praktyk 
odnoszących się do organizacji łańcuchów wartości i produkcji;

15. wzywa partnerstwo UE–Afryka do skoncentrowania wysiłków w dziedzinie rolnictwa 
na ochronie prawa krajów afrykańskich do suwerenności żywnościowej, na zwiększaniu 
bezpieczeństwa żywnościowego jako priorytetu, a także na zdolności zaspokajania 
potrzeb żywieniowych ludności, w szczególności źródeł białka, oraz na promowaniu 
lokalnego, małego i rodzinnego rolnictwa agroekologicznego, które gwarantuje 
powszechne bezpieczeństwo żywnościowe i żywieniowe oraz większą odporność na 
kryzysy, zwłaszcza kryzys klimatyczny, ze szczególnym naciskiem na zrównoważoną i 
zdrową produkcję żywności oraz dobrostan społeczny i gospodarczy oraz dochody 
rolników; apeluje, by w unijnych umowach o współpracy ponownie nadano priorytet 
wspieraniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i zapewnieniu samowystarczalności 
rolników z państw trzecich; podkreśla znaczenie tworzenia w Afryce rynków 
regionalnych i lokalnych w celu zwiększenia odporności lokalnych sieci dystrybucji i 
bezpieczeństwa żywnościowego; przypomina, że położenie kresu niedożywieniu we 
wszystkich jego formach oraz cel zrównoważonego rozwoju 2 („Zero głodu”) powinny 
być uznawane za priorytety nowego partnerstwa; podkreśla, że stworzenie bezpiecznych 
i zrównoważonych systemów rolniczych i żywnościowych powinno być wspierane 
przez regionalną politykę rolną i przyjazne środowisku praktyki rolnicze, lokalną 
produkcję, nienaruszone obszary wiejskie, ochronę różnorodności biologicznej i 
zasobów naturalnych, jak również wprowadzenie standardów sanitarnych i 
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fitosanitarnych; zauważa, że zarówno pod względem kosztów produkcji ponoszonych 
przez rolników, jak i wydatków publicznych na politykę rolną, zachowanie i wymiana 
lokalnych odmian nasion jest najtańszym, najszybszym i najskuteczniejszym sposobem 
dostosowania odmian do zmiany klimatu, co pozwala uniknąć zależności od czynników 
produkcji i zapewnia rolnikom autonomię i większe bezpieczeństwo żywnościowe;

16. zwraca uwagę na ryzyko, że nadwyżki pewnych produktów rolnych, takich jak mleko w 
proszku, powstałe podczas kryzysu związanego z COVID-19, zostaną wywiezione do 
krajów mniej rozwiniętych, gdzie będą konkurować z produktami lokalnymi i przynosić 
przy tym straty producentom; w związku z tym zwraca się do Komisji o przemyślenie 
strategii pozbycia się zapasów w celu uniknięcia negatywnego wpływu na lokalne małe 
gospodarstwa rolne w ubogich krajach;

17. podkreśla, że kobiety, które zajmują się produkcją rolną na własne potrzeby, napotykają 
dodatkowe przeszkody, gdy bronią suwerenności żywnościowej, z powodu 
zdecydowanej ochrony, której podlegają nowe odmiany roślin w umowach handlowych 
za sprawą Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (konwencja 
UPOV).
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